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 كلمة شكر وتقدير

 
تصديقا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" من لم يشكر الناس لم يشكر هللا". 

 )أخرجه الترمذي: حديث صحيح(.

 

 أتقدم بأصدق عبارات الشكر واالمتنان إلى أستاذتي الكريمة الدكتورة خديجة مضي
إنجاز هذا  علي فيالتي أشرفت  ة البيداغوجية لماستر العقود واألعمال،المنسق

البحث المتواضع ولم تبخل علي بنصائحها وتوجيهاتها ومالحظاتها القيمة طيلة فترة 
 إعداده؛

 لجنة المناقشة أساتذتي األجالء أعضاءإلى  بشكري الجزيل وتقديري العميقأتقدم و  
 ؛رغم انشغاالتهم الكثيرة الرسالة وتصويبهاالذين شرفوني بقبول مناقشة هذه 

 

 كافة األساتذةل الشكر والتقدير آياتأتقدم بأسمى وال أدع الفرصة تفوتني دون أن 
 الذين سهروا على تدريسنا وتكويننا طيلة سنوات الماستر. الفضالء

 نسأل اهلل أن يبارك في أعمارهم ويجزيهم عنا خير الجزاء.
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éd :……………édition 
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Ibid :…………même ouvrage 
in :………...dans 
L.G.D.J :…..Librairie générale de droit et de jurisprudence 
n° :………...numéro 
Op.cit :……ouvrage précité 
P :…………Page 
Rev. BD :…Revue banque et droit 
Sv :………..et suivants 
T :…………Tome 
TGI :………Tribunal de grande instance 
Trib.com :…Tribunal de commerce 
Trib.corr :…Tribunal correctionnel
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 المقدمة:

عرفت األسواق المالية منذ سنوات خلت تطورات كبيرة وجذرية، فبعدما كانت مجرد       

أماكن مادية ذات موقع جغرافي معروف يلج إليه الجميع، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير 

 .1رة تضمن استمرارية المعامالت وتستوعب حجمها الهائلعلى أنظمة معلوماتية متطو

وفي المغرب، لم تعرف السوق المالية انطالقتها الحقيقية كسوق عصرية سوى في       

بداية التسعينيات من القرن الماضي، في ظل ظروف سادت فيها مفاهيم جديدة كالليبرالية 

خارجية التي حتمت على السلطات والعولمة، نتيجة للتطورات االقتصادية الداخلية وال

، إصالح القطاع المالي 3891/3881العمومية بعد الخروج من برنامج التقويم الهيكلي 

، فكانت البداية بإصالح الترسانة القانونية 2بأكمله لتعبئة قدراته نحو تمويل االقتصاد الوطني

ون المتعلق ببورصة الذي تكلل بصدور عدة قوانين من أبرزها الظهير الشريف بمثابة قان

 ، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.3881الصادر سنة  3القيم

وبعد مرور ما يربو عن عقدين من الزمن، اتضحت محدودية هذه اإلصالحات         

القانونية عن مسايرة التطورات الحاصلة على المستوى االقتصادي وطنيا ودوليا، السيما 

حيث إن الفتور الذي أصبح يعرفه نشاط البورصة دفع  ،1009بعد األزمة االقتصادية لسنة 

بالمشرع المغربي إلى تجديد اإلطار القانوني والتنظيمي لبورصة القيم من أجل إعطائها 

                                                           
DUPUY (Ph.), FONTAINE (P.), HAMET (H.), Les marchés des capitaux français, éditions EMS,  - 1

2018, P. 19-20. 

 .71-71، ص. 0222)بورصة( القيم الدار البيضاء، مطبعة فضالة، المحمدية،  راجع عمر العسري، دليل مصفق -2 

( يتعلق ببورصة القيم، .722شتنبر  07) 7474ربيع اآلخر  4صادر في  077..7.2الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -3 

 .7110، ص. .722أكتوبر  6بتاريخ  .400ج.ر.ع. 

هذا الظهير الشريف مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة األولى كانت في فترة الحماية، حيث تأسست وقد عرفت بورصة القيم قبل صدور 

على يد مجموعة من المعمرين األجانب، وذلك بمبادرة من بعض المؤسسات البنكية العاملة في  7202فيها بورصة الدار البيضاء سنة 

 .7ومع تزايد حجم المعامالت، قررت سلطات الحماية بموجب قرار الدار البيضاء واتخذت تسمية "مكتب مقاصة القيم المنقولة". 

تغيير اسم هذا المكتب وتحويله إلى "مكتب تسعيرة القيم المنقولة". والمرحلة الثانية جاءت إثر حصول المغرب على  7241يوليوز 

إلدارية واالقتصادية، بادرت السلطات االستقالل، فبعد الفراغ الذي خلفته الحماية الفرنسية بعد خروجها من مختلف القطاعات ا

يتعلق بتنظيم بورصة  7261نونبر  74العمومية إلى إصالح القطاع المالي برمته. وقد تم في هذا اإلطار إصدار مرسوم ملكي بتاريخ 

لوصاية المباشرة القيم، بموجبه تم تأميم بورصة القيم لتصبح مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتخضع ل

المشار إليه أعاله والذي تم بموجبه اعتماد مقر جديد  .722لوزارة المالية. وقد استمر العمل بهذا المرسوم إلى غاية إصالح سنة 

بحيث  %722لبورصة الدار البيضاء، باإلضافة إلى منح امتياز تسييرها إلى شركة مساهمة رأس مالها ينتمي إلى القطاع الخاص 

 لتساوي بين مجموع شركات البورصة المعتمدة بالمغرب لمزاولة مهنة الوساطة المالية. راجع بهذا الخصوص: يتوزع با

 وما يليها. .7عمر العسري، م. س.، ص.  -

- BENSALEM (A.), La bourse des valeurs de Casablanca, Thèse de doctorat en droit, T.1, (les autres 

données non indiquées), p. 1 et sv. 
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نفسا جديدا حتى تتمكن من إقالع جديد وتفتح المجال أمام الشركات المتوسطة والصغرى 

 مة المططرة لهذه السوق.لتنوع مصادر تمويلها، باإلضافة إلى تعزيز قواعد السال

 38.31إلى إصدار القانون رقم  1032من هذا المنطلق، بادر الشرع المغربي سنة       

. حيث يندرج 4المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي

هذا القانون في إطار "مشروع إصالح كامل ومندمج يهدف إلى إنعاش البورصة وتعزيز 

 .5ور سوق الرساميل في تمويل وتطوير االقتصاد"د

نقطة انطالق اإلصالحات، بل سبقته سنة  38.31رقم القانون  صدورولم يكن        

بغية "تعزيز شفافية ونزاهة  6مراجعة القانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب 1031

لمتعلق بالهيئة المغربية ا 11.31. ثم جاء بعد ذلك إصدار القانون رقم 7السوق المالي"

التي حلت محل مجلس القيم المنقولة، "بغية تعزيز استقاللية الهيئة وتقوية  8لسوق الرساميل

 .9أدوات تدخلها من أجل تحسين حماية االدخار وتعزيز ثقة المستثمرين"

هذا االهتمام التشريعي بالسوق المالية وإحاطتها بعدد مهم من النصوص القانونية        

المتجددة يعكس األهمية الكبرى التي تحظى بها سواء في المغرب أو الدول المتقدمة، السيما 

أنها تحتضن كبريات الشركات ويتم فيها تداول أموال ضخمة عبر عمليات بيع وشراء 

                                                           
يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  72.74القانون رقم  -4 

من هذا  702. وقد تم بموجب المادة 6617، ص. 0276سبتمبر  72بتاريخ  6.27، ج. ر.ع. 0276أغسطس  .0بتاريخ  7.76.7.7

المتعلق ببورصة القيم المشار إليه  .722سبتمبر  07الصادر في  077..7.2ر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم القانون نسخ الظهي

آنفا. وقد حمل هذا القانون في طياته العديد من المستجدات لعل أبرزها: فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء أمام مستثمرين جدد بعدما 

رصة، إنشاء سوقين األول هو السوق الرئيسي والثاني هو السوق البديل الذي سيخصص كان موزعا بالتساوي على شركات البو

للشركات الصغرى والمتوسطة، إمكانية إدراج الشركات األجنبية في قسم من أقسام بورصة القيم، تأطير أنشطة المرشدين في 

 ا، إحداث لجنة استشارية تسمى "لجنة سوق الرساميل".االستثمار المالي، توسيع مجال األنشطة التي يمكن لشركات البورصة القيام به

، يتعلق ببورصة القيم وشركات 72.74ٱنظر تقرير لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم  -5 

، ص. 0276-0277تشريعية ، الوالية ال0276-.027، السنة التشريعية 0276البورصة والمرشدين في االستثمار المالي، دورة أبريل 

2-72. 

المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى  44.70القانون رقم  -6 

 04تاريخ ب 6702، ج. ر.ع. 0270ديسمبر  01بتاريخ  ...7.70االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 . 7422، ص. .027يناير 

 .72راجع تقرير لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب المشار إليه أعاله، ص.  -7 

مارس  .7صادر في  70..7.7المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   70..4القانون رقم  -8 

 .7.1.، ص. .027أبريل  77بتاريخ  6740، ج. ر. ع. .027

 .72تقرير لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، م. س.، ص.  -9 
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األدوات المالية من طرف المستثمرين )أفراد ومطسسات( بتدخل إجباري لشركات وساطة 

 ض. معتمدة خصيصا لهذا الغر

وغير خفي أن السندات التي تطرحها الشركات المسعرة في بورصة القيم هي         

المركز الذي تدور حوله رحى السوق المالية، فالمعامالت في البورصة يكون أساسها هذه 

السندات، والوساطة المالية يكون موضوعها كذلك تنفيذ المعامالت على تلك السندات، ومن 

لشركات المسعرة في بورصة القيم لها دور أساسي في عمليات البورصة هذا المنطلق، فإن ا

من خالل القيم المنقولة التي تطرحها للتداول ما يلزم هذه الشركات أن تتحلى بمجموعة من 

 .10الضوابط القانونية واألخالقية

وعلى اعتبار أن الهدف الرئيسي لهذه الشركات يعتمد على تحقيق األرباح وفقا         

قواعد السوق، فقد بدأت هذه الشركات تركز جل اهتمامها على الزيادة في أسعار أسهمها ل

على حساب مطشرات األداء األخرى، وقد كانت محاولة الزيادة هذه تبرر أي سلوك من 

السلوكيات لدى جهات إدارة تلك الشركات؛ حيث أدى ذلك إلى تبرير ارتكاب تصرفات ال 

تداول األسهم بناء على معلومات داخلية خاطئة ومضللة، هذه أخالقية كتزييف الحسابات و

، ومن هنا اكتسبت 11قرارات المستثمرينالمعلومات التي تعتبر األساس الذي تبنى عليه 

أهمية كبيرة من طرف التشريع  للشركات المدرجة في بورصة القيمالمسطولية المدنية 

 .12لشركاتجيدة لهذه اوالقضاء، ومن شأن تكريسها ضمان حكامة 

، كونها 13في هذا اإلطار تبرز أيضا األهمية التي تحظى بها شركات البورصة       

تنتصب كوسيط إلزامي من أجل تنفيذ المعامالت على األدوات المالية المقيدة في جداول 

                                                           
يس أوداود، تكريس البعد البعد األخالقي في قانون السوق المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  -10

 .60، ص. 0276-.027ويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، واالقتصادية واالجتماعية الس
 .60نفس المرجع السابق، ص.  -11

BEN SALAH (W.), La responsabilité des sociétés cotées en bourse et de leur dirigeants, étude de  - 12

droit comparé en Tunisie et en France, Thèse de Doctorat en Droit privé, Faculté de droit et des 

sciences politiques de Tunis, Université Tunis el Manar, 2011-2012, p. 390. 

عبر بشكل واضح عن ماهية هذه الشركات ودورها داخل بورصة ين اختيار تسمية "شركات البورصة" ال من وجهة نظري، إ13 -

 Lesلتحل محل من يعرفون بوكالء الصيرفة )  7212نسي الذي تبناها سنة القيم، ونشير إلى أن هذه التسمية مأخوذة عن المشرع الفر

agents de change)  وعوضها  بمن يعرفون بمقدمي خدمات االستثمار  7222، لكن المشرع الفرنسي تخلى عنها فيما بعد سنة
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، وتتمتع أيضا بصالحية مزاولة أنشطة أخرى مرتبطة بنشاطها 14أسعار بورصة القيم

لحساب الغير وإرسالها، توظيف السندات الصادرة عن األشخاص  الرئيسي، كتلقي أوامر

، وتسيير أسهمها أو سنداتهااالعتبارية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في 

. مع اإلشارة هنا إلى أن نشاط 15محافظ السندات بموجب وكالة باإلضافة إلى أنشطة أخرى

لمقارنة مع األنشطة األخرى، ذلك أن الطبيعة تسيير محافظ السندات يحظى بأهمية خاصة با

المعقدة لعمليات البورصة والتقلبات المتواصلة التي تطرأ على أسعار األدوات المالية تحتم 

في أحايين كثيرة على المستثمرين أن يعهدوا بإدارة محافظ السندات الخاصة بهم إلى وكيل 

 .16ر االستثمار في البورصةتكون له من الخبرة والدراية ما يكفي لمواجهة مخاط

واعتبارا لهذه األهمية التي تحظى بها شركات البورصة فقد كان لزاما أن تتقيد         

بمجموعة من الضوابط القانونية تجاه العمالء وتجاه الغير تحت طائلة قيام مسطوليتها 

هذا الجانب هو المدنية، بغض النظر عن قيام مسطوليتها الجنائية والتأديبية. وما يالحظ في 

وعمالئها في السنين األخيرة نتيجة اإلخالالت  هذه الشركاتتزايد حجم المنازعات بين 

 .فيهاالتي تتسبب  والعقدية القانونية

وحسب بعض الفقه، فقد ارتبط تزايد تلك المنازعات بتزايد عدد العمليات          

ع حساسية األسواق المالية وقد زاد من تفاقم هذا الوض ،والمتدخلين في سوق البورصة

                                                                                                                                                                                     
المالية. لهذا السبب نرى بأنه كان حريا المتعلق بتحديث األنشطة  21.-26وبالضبط "مقاوالت االستثمار"، وذلك بموجب القانون رقم 

بالمشرع المغربي اختيار تسمية أكثر دقة وداللة على غرار "شركات الوساطة المالية" أو "وسطاء البورصة" وما إلى ذلك من 

 التسميات األخرى.
واالعتيادي لشركات البورصة في في فقرتها األولى على ما يلي: "يتمثل النشاط الرئيسي  72.74من القانون رقم  1.تنص المادة  -14

من نفس القانون على أنه: "تؤهل شركات البورصة وحدها دون  1.تنفيذ المعامالت التي تتعلق باألدوات المالية". وتضيف المادة 

 غيرها لتنفيذ المعامالت التي تتعلق باألدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم".
 .72.74انون رقم من الق 1.راجع المادة  -15

SFYROERAS (A.), La réparation de client par le gestionnaire de portefeuille fautif, mémoire,  - 16

D.E.A en droit des affaires, Université Robert Schuman, Strasbourg, 1999-2000, p. 56. 
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. كما يمكن تبرير ذلك التزايد بعنصر "الخطر" الذي يعد من أبرز 17وطبيعتها المعقدة

 .18خصائص العمليات الرائجة في سوق بورصة القيم

هذا المعطى على وجه التحديد، كان وراء إسراع العديد من المستثمرين نحو طرق        

لى تعويض للخسائر التي لحقت بهم جراء األخطاء أبواب القضاء في محاولة للحصول ع

التي ترتكبها شركات الوساطة المالية أو الشركات المسعرة. وإذا استطاع المستثمر إثبات 

المسطولية المدنية لهذه الشركات فإنه يكون جديرا بالحصول على تعويض يجبر ما  أركان

 أضرار.لحقه من 

 أوال: أهمية الموضوع 

ة التأكيد على أن موضوع المسطولية المدنية في عمليات البورصة يعرف نود بداي       

إلى الطبيعة  نظرنا ويرجع سبب هذه الندرة من وجهة ندرة من حيث الدراسات واألبحاث،

التقنية والخصوصيات التي يتميز بها قانون األسواق المالية، من ناحية صعوبة وتعقيد 

. لكن هذا 19ة في معظمها بطابع تقني واقتصاديالمفاهيم المططرة له والتي تبقى مغلف

                                                           
éd., Litec, Paris, 2001,  einanciers, 3P.), Droit des marchés f-DE VAUPLANE (H.), BORNET (J. - 17

n°906, p. 831. 
إن الخسائر الالحقة بالمستثمرين في البورصة ال تأتي فقط من هبوط أسعار األدوات المالية، بل يمكن أن تنجم عن خطر إفالس  -18

مستثمر تحت الضغط إلى قبول بيع أحد الفاعلين أو جراء خلل في سير السوق كضعف السيولة وحجم العمليات الرائجة، مما يضطر ال

 Leسنداته بأثمنة ال تعبر عن قيمتها الحقيقية. كما قد تنجم الخسائر عن خطأ في التسيير أو التصرف ويعبر عنه بالخطر العملياتي )

risque opérationnelء والتي قد (، ويقصد به مجموع األخطار المرتبطة بوجود خلل في السير العادي لمسار عمليات البيع والشرا

تتسبب في خسائر للمستثمرين. وقد تكون عوامل هذا الخطر خارجية كاألعطاب المعلوماتية، انقطاع االتصال الهاتفي، الحراك 

و االجتماعي، الكوارث الطبيعية...إلخ. أو عوامل داخلية كالخلل في أنظمة المراقبة الداخلية، أو األخطاء البشرية الناتجة عن التالعب أ

 تسيير أو الغش. انظر في هذا الصدد:سوء ال

 - DUPUY (Ph.) et autres, Op.cit, p.133 et 134. 

ومن النتائج التي قد تترتب عن بعض األخطار السابقة، قيام المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية )حسب األحوال( في مواجهة   -

 كل شخص ثبت أنه هو المسؤول عن ذلك.
فقه يعتبر قانون األسواق المالية فرعا لما بات يعرف ب"القانون االقتصادي"، الذي يتضمن مجموع القواعد التي أصبح ال لهذا -19

تعطي للدولة سلطة التدخل في مجال اقتصادي يعرف هيمنة القطاع الخاص، وتدخل الدولة ال يتم من طرفها مباشرة وإنما عبر الهيئات 

والغاية من ذلك تتمثل في  لهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بمجال األسواق المالية(،المستقلة التي تحدثها لهذا الغرض )كا

 راجع بخصوص هذه المسألة: التوفيق بين مصلحتين متقابلتين: ضمان تمويل للمقاوالت، وحماية المدخرين والنظام المالي".

éd., Economica, 2010, n° 37,  ers, 3BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Droit des marchés financie -

p. 35-36. 

- PLETIER (F.), Marchés financiers & droit commun, Banque éditeur, Paris, 1997, n° 43, p. 34. 
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القانون يظل رغم ذلك مجاال رحبا إلعمال المنطق  القانوني و حقال بحثيا خصبا يحتاج إلى 

 .20مزيد من الدراسة والتنقيب

ومهما كان، فإن مقاربة موضوع هذه الدراسة تحظى بأهميتين: أهمية نظرية وأهمية        

تتجلى في تسليط الضوء على مجموعة من اإلشكاالت التي  عملية؛ فاألهمية النظرية

تطرحها المسطولية المدنية في عمليات البورصة في ظل محدودية القواعد العامة وقصورها 

لوحدها عن تنظيم مختلف جوانب هذه المسطولية. إضافة إلى ضعف االهتمام الفقهي 

لمغرب، مما يدفعنا إلى طرق بالموضوع وندرة االجتهادات القضائية التي تناولته في ا

أبواب القانون المقارن الذي قطع أشواطا مهمة في هذا الجانب، وبالضبط في فرنسا 

المصدر التاريخي للتشريع المغربي، في أفق االستفادة من الحلول التي تم التوصل إليها 

 هنالك، السيما من طرف الفقه واالجتهاد القضائي.

مليات الرائجة داخل بورصة القيم المغربية في العقدين وأمام ارتفاع وتيرة الع      

األخيرين وتطور الترسانة القانونية المططرة لها وتشعبها، يمكن القول إن الباب أصبح 

مفتوحا أمام تزايد المنازعات المرتبطة بهذا الجانب السيما منازعات المسطولية المدنية، من 

لمتواضعة في تسليط الضوء على شروط قيام هنا تبرز األهمية العملية لهذه الدراسة ا

المسطولية المدنية في عمليات البورصة وتحديد األحكام المتعلقة بإقامة الدعوى بخصوصها 

 أمام الجهة القضائية المختصة.

 ثانيا: تحديد نطاق الدراسة      

بتنظيم أمام تعدد الفاعلين في عمليات البورصة وتضخم النصوص القانونية المرتبطة       

، يبقى من الصعب إن لم نقل من المستحيل اإلحاطة بمسطوليتهم المدنية في بحث 21نشاطهم

 واحد أو حتى في عدة بحوث.
                                                           

هناك من الباحثين من يرجع سبب ندرة الدراسات واألبحاث في الموضوع إلى تزايد االهتمام بميادين بحثية أخرى أكثر إثارة 20 -

 إلنتباه )كالقانون الطبي والقانون البيئي...(. ٱنظر:ل

 - PROROK (J.), La responsabilité civile sur les marchés financiers, Thèse de doctorat en droit privé, 

Université Panthéon-Assas, Paris, 2016, p. 9. 
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لهذا كان لزاما علينا تحديد النطاق الذي تغطيه هذه الدراسة، حيث اقتصرنا في هذا       

سيطا ماليا يتوسط في اإلطار على معالجة المسطولية المدنية لشركات البورصة باعتبارها و

تنفيذ المعامالت على األدوات المالية المسعرة، وباعتبارها مدبرة لمحافظ العمالء التي 

 تتشكل من مزيج مختلف من األدوات المالية التي نتجت عن المعامالت في الحالة األولى.

انونية وقد أحاط المشرع المغربي النشاطين المذكورين بمجموعة من المقتضيات الق       

التي يترتب عن مخالفتها قيام مسطولية شركات البورصة المدنية، ولعل اهتمامنا بها يرجع 

بالدرجة األولى إلى الدور المركزي للوساطة المالية في قانون بورصة القيم المغربي، وإلى 

من زاوية المسطولية  تصدى للمسائل المرتبطة بهاوفرة االجتهاد القضائي المقارن الذي 

 دنية.الم

كما ستركز هذه الدراسة من ناحية ثانية على معالجة المسطولية المدنية للشركات        

مسيريها، وذلك فيما كذا المسطولية المدتية لفي بورصة القيم و المسعرة أسهمها وسنداتها

يخص نشر المعلومات المتعلقة بوضعيتها المالية واالقتصادية بين يدي جمهور المدخرين. 

معلومات كما ال يخفى تلعب دورا محوريا في توجيه إرادة جمهور المدخرين نحو فهذه ال

من عدمه. لهذا ارتأينا دراسة المسطولية  اتاختيار االستثمار في أسهم وسندات تلك الشرك

 المدنية المترتبة عنها واإلشكاالت التي تثيرها.

 مل:ذلك إذن هو النطاق الذي تغطيه هذه الدراسة، والذي يش       

المسطولية المدنية لشركات البورصة باعتبارها وسيطا ماليا وباعتبارها مدبرة محافظ  1-

 السندات.

                                                                                                                                                                                     
( وال توجد e ea aerg A   aètAarac Aبكونها ذات طابع مشتت ) تتميز القواعد القانونية المنظمة للسوق المالية بالمغرب -21

 مدونة تجمع كل مكوناتها. ٱنظر:

محمد الهادي المكنوزي، التصرف باتفاق بين قانون البورصة وقانون شركات المساهمة، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية ، عدد  -

 .716، ص. 0274، 71-76مزدوج 
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المسطولية المدنية للشركات المسعرة ومسيريها فيما يخص نشر المعلومات المتعلقة  2-

 بوضعيتها المالية واالقتصادية.

 ثالثا: إشكالية الموضوع     

 نية في عمليات البورصة عن نطاق القواعد العامة، فمقتضياتال تخرج المسطولية المد    

قانون االلتزامات والعقود ال تزال حاضرة بثقلها فيما يتعلق بمجال البورصة وأنشطتها 

المختلفة، حيث تعد مرجعا تقليديا راسخا تقوم عليه المسطولية المدنية للفاعلين في عمليات 

يل والعتيد الذي لم تستطع القوانين الخاصة ، فهذا القانون األص22البورصة بشكل عام

للمسطولية المدنية إزاحته كليا، يشكل اإلطار العام والشريعة العامة التي تتضمن أسسا صلبة 

 .23للمسطولية المدنية يصعب هدمها

غير أن الحضور القوي لقانون االلتزامات والعقود لم يجرد القواعد القانونية المنظمة      

، فهي تعرف تطبيق قواعد خاصة غير مألوفة في 24صة من خصوصياتهالعمليات البور

                                                           
ظمة التي تمارسها بعض الهيئات العامة. إذ تتمتع في هذا الصدد "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" بصالحية مع مراعاة سلطة النو  -22

إقرار قواعد عامة وغير شخصية، تفرض التزامات على عاتق الفاعلين في السوق المالية أو تخولهم حقوق، إذ يجوز للهيئة المذكورة 

لى مختلف الهيئات واألشخاص الخاضعين لمراقبتها وكذا مسيريهم ومستخدميهم  )المادة أن تصدر ألجل تنفيذ مهامها دوريات تطبق ع

 (.70..4من القانون رقم  6

وتجد سلطة النوظمة التي تمارسها الهيئة المغربية لسوق الرساميل سندها في خصوصية السوق المالية، حيث إن حجم المعامالت     

 النص القانوني، مما يفرض إيجاد آلية سريعة لضبطها. راجع بهذا الخصوص: يتجاوز في كثير من األحيان نطاق مضمون

محمد الهادي المكنوزي، تشكل "قانون الشركات المسعرة" وتأثيره على ظهير االلتزامات والعقود، مداخلة منشورة ضمن أعمال  -

على ظهير االلتزامات والعقود المغربي، من تنظيم فريق الندوة العلمية الدولية الثانية تحت موضوع: التحوالت االقتصادية وانعكاساتها 

 .42، ص. 0276، مطابع الرباط نت، .027ماي  2و  1البحث في تحديث القانون والعدالة بكلية الحقوق السويسي، الرباط، يومي 
يعة بينه وبين الشريعة العامة إن الخصوصيات التي يتميز بها قانون األسواق المالية لم تؤدي بأي حال من األحوال إلى إحداث قط -23

 المتمثلة في القانون المدني أو "القانون المشترك"، يقول أحد الفقه في هذا الصدد:

- “Ce droit spécial ne s'est pas révélé en rupture avec le droit commun (…), les liens entre le droit des 

marchés financiers et le droit commun sont profonds. Le droit commun demeure un guide du droit des 

marchés financiers. Le droit des marchés financiers est pour sa part susceptible d'influencer l'évolution 

du droit commun''. 

- PLETIER (F.), Op. cit., n° 435 et 436, p. 240, 241. 
خصوصيات" حتى ال نقول "االستقاللية"، ألن مسألة استقاللية القواعد القانونية المؤطرة لألسواق المالية بشكل استعملنا عبارة "ال -24

عام الزالت موضوع نقاش فقهي، فالقول باستقاللية فرع قانوني ما تفترض وجود بنية من القواعد الجديدة والمنسجمة فيما بينها، والتي 

ال قواعد تنتمي لفروع قانونية أخرى. لذلك  فالفقه يتحدث كثيرا عن خصوصيات قانون األسواق ال تحتاج للجوء بشكل متكرر إلعم

 المالية بالموازاة مع طرح إشكالية االستقاللية. ذلك أن تطبيق القواعد العامة سواء في القانون المدني أو في قانون الشركات مثال على

لكن في أحايين أخرى يستعصي هذا التطبيق بالمرة. للتوسع بخصوص هذه النقطة  المسائل المتعلقة بعمليات البورصة ممكن أحيانا،

 يرجى اإلطالع على كل من:

 وما يليها. 7.محمد الهادي المكنوزي، تشكل "قانون الشركات المسعرة" وتأثيره على ظهير االلتزامات والعقود، م. س.، ص.  -

9.-éd., Dalloz, 2012, p. 8et financier, 2COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres, Droi - 
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القانون المدني، حيث إن نظام التعاقد المطبق على بيع وشراء األدوات المالية المسعرة في 

بورصة القيم أتى بقواعد جديدة قلبت كل المطسسات التقليدية المعروفة في نظرية العقد، 

يد في عمليات البورصة، وأصبح تدخل الغير الوسيط فأصبح لمبدأ حرية اإلرادة مفهوم جد

في إتمام العملية التعاقدية أمرا ال بد منه، تحت تأثير اعتبارات أهمها: حماية االدخار 

 .25الموظف في األدوات المالية، وحدة األسعار وشفافية السوق

العمالء وما يميز عمليات البورصة أكثر هو تدخل المشرع لتنظيم العالقة بين         

ومهنيي السوق بموجب عقود خاصة، كما هو الحال بالنسبة لعقود الوساطة المالية وعقود 

تدبير محافظ األدوات المالية التي تتضمن مزيجا من البنود االتفاقية القائمة على إرادة 

األطراف، والبنود اإللزامية التي فرضتها إرادة المشرع وفلسفته في تنظيم مثل هذه 

، فهذه البنود ترسم بدقة نطاق التزام طرفي العقد مما يسمح بترتيب اآلثار القانونية االتفاقات

 الالزمة في مواجهة كل طرف يعمد إلى خرق التزامه الذي ارتضى تحمله عند إبرام العقد.

من جهة أخرى، تبقى الغاية األساسية من تدخل المستثمر في السوق عبر وسيطه        

أدوات مالية تصدرها جهات معينة )المصدرون(، ويترتب عن  المالي هي حصوله على

عملية اإلصدار هذه التزامات محددة على عاتق المصدر ذات صلة بنشر المعلومات 

والوثائق المتعلقة بوضعيته المالية واالقتصادية أثناء دعوة الجمهور لالكتتاب وطوال الفترة 

لمعلومات يمكن أن تكون مصدرا التي تظل فيها سنداته مسعرة في البورصة، هذه ا

 .    26للمسطولية وللمنازعات إذا لم تكن محددة ودقيقة وصادقة

نحن إذن أمام قانونين مختلفين من حيث الخصوصية والفلسفة التي يقومان عليها: قانون      

( والذي يعرف 3831أغسطس  31االلتزامات والعقود الصادر في بداية القرن العشرين )

                                                           
Revue Lamy de la in FAVRE (C.), Restructuration des marchés boursiers: point de vue de juriste,  - 25

concurrence , n° 16, 2008, p. 132. 

In uction en bourse, CHVIKA (Ch.), La responsabilité des intervenants dans le cadre d'une introd - 26

La semaine juridique, éd. Entreprise et affaires, n° 47, 20 novembre 2008, p. 14. 
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سلطان اإلرادة، وطغيان النزعة الفردانية على غرار القانون المدني الفرنسي،  هيمنة مبدأ

 .27وذلك بوجود أحكام تستهدف عددا محدودا من األطراف

وقانون األسواق المالية حديث النشأة والذي لم يعرف والدته الحقيقية بالمغرب سوى      

الظهير الشريف بمثابة قانون  في بداية التسعينيات من القرن الماضي وبالضبط بعد صدور

تراجع الحرية التعاقدية للمستثمرين . هذا القانون يعرف 3881المتعلق ببورصة القيم لسنة 

)إجبارية االستعانة بوسيط معتمد إلجراء عمليات في البورصة (، وهيمنة النزعة الجماعية 

، هيئات )تعدد المتدخلين في عمليات البورصة: وسطاء، مستثمرين، شركات مصدرة

رقابية؛ عمليات بيع وشراء آلالف السندات من طرف عدد كبير من المستثمرين واحتمالية 

 حدوث أضرار جماعية لهطالء خاصة عند نشر الشركات المسعرة لمعلومات خاطئة...(.

أحكام المسطولية المدنية الواردة في ق.ل.ع غير كافية من أجل  تبقىنتيجة لما سبق،      

ع اإلشكاالت القانونية التي تطرح في هذا الجانب. لهذا تبرز اإلشكالية اإلحاطة بجمي

 المحورية لهذه الدراسة من خالل محاولة اإلجابة على التساطل التالي:

ما هي خصوصيات نظام المسؤولية المدنية في عمليات البورصة على ضوء  -    

 ؟القواعد العامة

 وخطة الدراسة منهجرابعا:     

دراسة اإلشكالية أعاله اعتماد منهج تحليلي، عبر تحليل أهم السمات تقتضي     

والخصوصيات التي تميز عمليات البورصة والمسطولية المدنية المترتبة في ظلها ومحاولة 

فهم النصوص القانونية التي تططر كل ذلك. ومنهج مقارن من خالل عرض موقف الفقه 

 السيماإلشكاالت التي يطرحها هذا الموضوع، من المسائل واالمقارن واالجتهاد القضائي 

 في فرنسا باعتبارها مصدرا تاريخيا للتشريع المغربي ومرجعا أساسيا لمنظومتنا القانونية.

                                                           
p. 19.Op. cit., PROROK (J.),  - 27 

 .46محمد الهادي المكنوزي، تشكل "قانون الشركات المسعرة" وتأثيره على ظهير االلتزامات والعقود، م. س.، ص.  -
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 على ضوء ما تقدم سنقسم هذه الدراسة إلى فصلين كالتالي:     

 الفصل األول: اإلطار العام للمسؤولية المدنية في عمليات البورصة     

 لفصل الثاني: قيام المسؤولية المدنية في عمليات البورصةا     
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 الفصل األول

اإلطار العام للمسؤولية المدنية في 

 عمليات البورصة

 

 

 

 

المسطولية المدنية صورة من المسطولية القانونية، مضمونها التزام المسطول بتعويض       

ألنها ترتب أثرا محددا هو اإللزام بالتعويض  األضرار الحادثة للغير، فهي مسطولية قانونية،
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الذي يكفل تنفيذه بالجزاءات القانونية، وهي مسطولية مدنية ألنها تهدف إلى رفع الضرر 

 .28الذي يحدث للغير، عن طريق إزالته أو إصالحه أو منح مبلغ من المال تعويضا عنه

قدية، وصورة المسطولية والمسطولية المدنية لها صورتان، صورة المسطولية الع       

التقصيرية. فالمسطولية العقدية هي الجزاء المترتب عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية 

المنشأة على وجه صحيح. أما المسطولية التقصيرية فهي التي تترتب على مجرد اإلخالل 

نظام بالواجبات القانونية سواء كان منصوصا عليها في بنود تشريعية أو كانت نابعة من 

التعايش االجتماعي، فالقاعدة الكلية تقضي بعدم اإلضرار بالغير، وكل من تسبب في ذلك 

 .29إال ويلزم بأداء تعويض للطرف المضرور

هذا التقسيم التقليدي لصور المسطولية المدنية ال يتصور تطبيق غيره على عمليات        

 تعاقديةتزامات، التزامات البورصة، فهذه األخيرة تتضمن هي األخرى نوعين من االل

وأخرى قانونية، وكل إخالل بها إال ويرتب على عاتق المخل التزاما بتعويض الطرف 

 المتضرر منه.

غير أن ما يالحظ في هذا الجانب، هو كون االلتزامات الملقاة على عاتق أطراف        

طراف نمطا ، فالمشرع يتدخل ليفرض على األبخصوصيات معينةعمليات البورصة تتميز 

تعاقديا معينا، كما يفرض عليهم االستعانة بشخص مهني يتوسط في إجراء المعامالت على 

فال  30المتعاقدين وراء نظام إلكتروني للتسعير هويةاألدوات المالية وتختفي خالل ذلك 

. إضافة لذلك، يتوقف صدور رضا حر وسليم عن المستثمرين في البعضبعضهم  ونيعرف

                                                           
، )اإلرادة المنفردة، اإلثراء بال سبب، المسؤولية 0العبدالوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، ج.  إدريس العلوي -28

 ..2، ص. 0222، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 7التقصيرية، القانون(، ط. 
وما  74، ص. 0277، دار األمان، الرباط، .المدنية، ط. ٱنظر عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية  -29

 يليها.
(: "تحديد سعر أداة مالية مقبولة للتداول في البورصة، ويتم هذا التحديد عن طريق مجابهة أوامر cotationيقصد بالتسعير ) -30

 : الشراء والبيع الصادرة عن المستثمرين والممثلة لتيار العرض والطلب". راجع بهذا الخصوص

- ANTOINE (J.), CAPIU-HUART (M.-C.), Dictionnaire des marchés financiers, éditions De Boek 

université, Bruxelles, 2008, p. 151. 
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ود مجموعة من المعلومات حول الشركات المسعرة يتم نشرها وفق البورصة على وج

 ضوابط قانونية محددة تضمن توفرها على مقومات الصحة، الصدق والدقة. 

يمكن القول في هذا الصدد أننا أمام بلورة جديدة للنظريات والمبادئ التقليدية        

مبدأ الحرية التعاقدية ونظرية العقد. المتعارف عليها في القواعد العامة، السيما فيما يتعلق ب

فعمليات البورصة إذا كانت تنهل من المفاهيم التقليدية للقانون المدني، فإنها بالمقابل تعمل 

على إعطاء هذه المفاهيم بنية أو صيغة جديدة تتالءم مع طبيعة عمليات شراء وبيع األدوات 

تطلب مقتضيات حمائية يعجز عن المالية التي ترتبط بمصالح اقتصادية ومالية حساسة ت

 األصيلة والتقليدية. مافي صورته والمسطولية المدنية بصفة عامة توفيرها عقد البيع

عالوة على ما سبق، تظهر بجالء خصوصيات المسطولية المدنية في عمليات        

البورصة من خالل شخصية األطراف المتدخلة، السيما شركات البورصة والشركات 

فاألمر هنا يتعلق بأشخاص مهنيين ومتخصصين في مجالهم، مما يجعل تقدير  المسعرة،

مسطوليتهم المدنية يتم بشكل مختلف، إذ يتم االنتقال مثال من معيار "الرجل العادي 

 التزاماتالمتبصر" إلى معيار "المهني المتبصر" أو "المسير المتبصر"، فنحن إذن أمام 

 مشددة نوعا ما.

ما تقدم، فإن دراسة هذا الفصل ستتوزع على شقين أساسين: شق عام نرى بناء على        

أنه من الالزم التطرق إليه، ويتعلق أساسا بالحديث عن عمليات البورصة بشكل شمولي 

باعتبارها المجال الذي تنشأ فيه المسطولية المدنية المراد دراستها في صلب هذا البحث، 

د األساس القانوني للمسطولية المدنية في عمليات وشق خاص سنحاول من خالله الوقوف عن

 البورصة على ضوء قواعد ق.ل.ع.

وعليه، سيكون تناول المحاور السابقة في هذا الفصل من خالل فرعين على الشكل       

 التالي:

 . وخصوصياتها الفرع األول: ماهية عمليات البورصة      
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 في عمليات البورصة. الفرع الثاني: أساس المسؤولية المدنية      

 

 الفرع األول

 ماهية عمليات البورصة وخصوصياتها

يطكدون على عدم استعمال المشرع الفرنسي لمصطلح  31إذا كان بعض الفقه والباحثين     

"عمليات البورصة" في النصوص القانونية المنظمة للسوق المالية، حيث اعتبروه مصطلحا 

ى عمليات بيع وشراء األدوات المالية التي تتم داخل للداللة عل شائعا درج على استعماله

، فإننا نعاين استعمال المشرع المغربي لهذا المصطلح في بعض مواد القانون 32البورصة

، 33المنظم لبورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي 38.31رقم 

                                                           
n° 28, p. 27.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 31 

  - BOBILLIER (CH.), La liberté contractuelle à l'épreuve du droit des marchés financiers, Thèse de 

doctorat en droit des affaires,  Université Jean Moulin (Lyon 3), 2015, p. 101. 
 comission desهذا مع مالحظة أن السلطة المكلفة بالرقابة على السوق المالية في فرنسا كانت تسمى "لجنة عمليات البورصة"  -32

opérations de bourse  (COB) التي حلت محلها هيئة األسواق المالية ،(Autorité des marchés financiers) كما أن ،

بعض القرارات القضائية في فرنسا استعملت مصطلح "عمليات البورصة" سنأتي على ذكرها عند الحديث عن الطبيعة القانونية لهذه 

كمة النقض الفرنسية  في إحدى الدراسات الصادرة عنها. العمليات. إضافة إلى ذلك الحظنا استعمال نفس المصطلح من طرف  مح

 ٱنظر:

- Responsabilité et opérations boursières, Etude réalisé par le service de documentation et d'études, 

cellule suivant le contentieux de la chambre commerciale, C.cass., n° 695, les éditions journaux 

février 2009, p. 56. erofficiels, 1 
التي جاء فيها بأنه: "ال يجوز ألي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات  16ومن بينها كمثال، المادة  -33

التي  11البورصة أو من مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إال بواسطة شركة البورصة الذكورة...". والمادة 

جاء فيها ما يلي: "تكمن االلتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة إلنجاز 

 عمليات بورصة أو المستحقة لفائدة عمالئها عقب هذه العمليات...".
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، والتشريع 34تشريع اللبنانيكال المقارنةإضافة إلى استعماله من طرف بعض التشريعات 

 .35الجزائري

وتقوم عمليات البورصة على تداول األدوات المالية، أي بيعها وشراءها بوساطة       

. وتعد تسمية "األدوات 36الوسطاء، وتعد هذه األدوات من األشياء المثلية لتشابه آحادها

لقيم المنقولة، ا دلولمن مالمالية" حديثة في ظل التشريع المغربي ولها مدلول أوسع من 

 .37وهي تسمية مأخوذة من التشريع الفرنسي المصدر التاريخي للتشريع المغربي

ويخضع التعامل في األدوات المالية المسعرة لقواعد خاصة، سواء على مستوى        

التعبير عن إرادة األطراف بالبيع أو الشراء، أو على مستوى تحديد السعر. كما أن انتقال 

تلك األدوات إلى المشتري ينتج عنه تكوين محفظة أدوات مالية، مما يستتبع ملكية 

بطريقة حريصة تكفل تنمية مردوديتها وزيادة األرباح هذه المحفظة  تسييربالضرورة 

في تدبير  ، وغالبا ما يعهد المستثمر بهذا األمر إلى مهني محترفوالفوائد التي تدرها

 محافظ السندات.

سنعمد إلى تقسيم الدراسة في هذا الفرع إلى مبحثين، نخصص ى ما سبق، تأسيسا عل       

 لبيانالمبحث األول لدراسة ماهية عمليات البورصة، ونخصص المبحث الثاني 

 خصوصياتها.

                                                           
لي: "عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم من قانون التجارة اللبناني في فقرتها الثالثة على ما ي .06نصت المادة  -34

على بضائع هي خاضعة للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تستعير صفتها أو تصير إليها، ولألنظمة الخاصة بالبورصات 

 التجارية".
ببورصة القيم المنقولة بالجزائر على ما متعلق  .722ماي  2.الصادر بتاريخ  .2-72من المرسوم التشريعي رقم  6نصت المادة  -35

 يلي: "يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
، منشورات الحلبي الحقوقية، 7، ط. -عمليات البورصة، تنازع القوانين، اختصاص المحاكم-محمد يوسف ياسين، البورصة  -36

 .21 ، ص.0224بيروت، 

 ٱنظر ما سينأتي على بيانه الحقا بخصوص تحديد مفهوم األدوات المالية.37 -
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 المبحث األول

 ماهية عمليات البورصة

 إن البحث في ماهية عمليات البورصة يتجاوز مسألة وضع التعاريف والمفاهيم، ليفسح    

المجال أمام دراسة جوانب مهمة قائمة على تحليل مختلف العناصر الكبرى التي تشكل 

 البناء القانوني والتنظيمي لهذه العمليات المتسمة بالتشعب والكثرة.

التشريعات واآلراء الفقهية حول الجوانب  أغلبوالمالحظ أن هناك انسجاما كبيرا بين      

م المططرة لها، ال سيما من حيث المكان الذي تجري فيه الكبرى لعمليات البورصة والمفاهي

مسطرية واتفاقية،  تلك العمليات وهو "بورصة القيم"، ومن حيث الخضوع لقواعد مركبة

 ولمبادئ كبرى ملزمة تضمن سالمة العمليات وانتظامها.

، فإن األمر يتسع في هذا المبحث ليشمل إلى جانب تحديد مفهوم "عمليات وعليه    

ورصة" وطبيعتها القانونية )المطلب األول(، البحث في أنواع هذه العمليات، ومحلها الب

 والمبادئ المططرة لها )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: مفهوم عمليات البورصة وطبيعتها القانونية     

عند مفهوم عمليات البورصة من خالل استقراء  سنحاول في هذا المطلب الوقوف      

 )الفقرة األولى(،من التعاريف الفقهية التي حاولت إيجاد تعريف دقيق لهذا المفهوم مجموعة 

وذلك قبل تحديد الطبيعة القانونية لهذه العمليات التي كانت محل آراء فقهية مختلفة، بل إن 

  )الفقرة الثانية(.االجتهاد القضائي في فرنسا كانت له الكلمة في هذا المضمار كما سنرى 
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 قرة األولى: مفهوم عمليات البورصةالف     

قبل القيام بتعريف عمليات البورصة كمفهوم مركزي في نطاق هذه الدراسة )ثانيا(،      

يحسن بنا أن نقوم بتعريف "البورصة" باعتبارها المكان الرئيسي الذي تجري فيه تلك 

 العمليات )أوال(.

 أوال: تعريف "البورصة"     

هي تلك "السوق المنظمة التي يتم فيها تداول األدوات المالية أو  البورصة بصفة عامة     

. يالحظ من خالل هذا 38المواد األولية أو العمالت بتدخل من طرف وسطاء معتمدين"

 التعريف تعدد أنواع البورصات، حيث يمكن تقسيمها إلى عدة أصناف كالتالي: 

لتعامل فيها على أموال مادية التي يجري ا بورصة البضائع والمواد األولية: -      

 .39)كالقطن والسكر والبترول...( وتعرف بالبورصة التجارية

يتم في هذه السوق تبادل مختلف العمالت المستعملة في العالم  بورصة العمالت: -      

 .40وهي سوق عابرة للحدود وال تعتبر سوقا منظمة

التي تهمنا في نطاق هذه الدراسة، وهي  بورصة األدوات المالية أو بورصة القيم: -      

وقد عرفها أحد الفقه بأنها: "سوق منظمة تنعقد في مكان معين، في أوقات دورية، بين 

                                                           
, p. 92.Op. cit.C.), -HUART (M.-ANTOINE (J.), CAPIU - 38 

التي   van der burseو يعود أصل كلمة "بورصة" حسب العديد من الكتابات الفقهية إلى اسم العائلة البورجوازية "فان دير بورص" 

لك فندقا في مدينة بروج البلجيكية، حيث كان التجار يجتمعون من أجل تبادل السلع، وبعدها أصبحت كلمة بورصة تطلق على كانت تمت

 البنايات التي تعقد بها الصفقات على السلع واألوراق المالية، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تطور. ٱنظر بهذا الخصوص:

éd., Gualino éditeur, 2018, p. 19. einancier, 4D.), Droit f-MERVILLE (A. - 

- ANTOINE (J.), CAPIAU-HUART (M.-C.), Op.cit, p. 92. 
( 7202يناير  07)الموافق ل  1..7ربيع اآلخر  02تم إنشاء البورصة التجارية في المغرب بمقتضى المادة األولى من ظهير  -39

 ائية والتأمينات البحرية، ويوجد مقرها في مدينة الدار البيضاء. ٱنظر:وينحصر غرضها في سمسرة البضائع والمواد الغذ

، دار النشر 0277،  ط. 0أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية، ج. -

 .727المعرفة، الرباط، ص. 
 نواع البورصات، راجع:للتوسع بخصوص التقسيمات والتعريفات السابقة أل -40

- AVENEL (J.-D.), PEYARD (M.), Marchés et instruments financiers en Europe et dans le monde, 

Gualino éditeur, 2017, p. 29 et sv. 
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المتعاملين بيعا وشراء بمختلف األوراق المالية. ويعمل في هذه السوق أشخاص مختصون 

سوق إال هم سماسرة ووسطاء األوراق المالية، وال يجوز أن تتم العمليات في هذه ال

الفقه أيضا بأنها: "سوق للقيم المنقولة، في هذه السوق ال يمكن  بعض. وعرفها 41بواسطتهم"

للعمليات أن تجرى إال عن طريق الوسطاء الرسميين ووفقا لشكل محدد، ويكتسي السوق 

 . 42من حيث تنظيمه السمة التجارية، بيد أن المتعاملين فيه ليسوا تجار"

ل التعريفات السابقة لبورصة القيم أنها تختص بميزتين أساسيتين، إذن، يالحظ من خال      

من أجل إجراء عمليات على  معتمدالميزة األولى تتجلى في إجبارية االستعانة بوسيط مالي 

وقد عالج ، األدوات المالية. والميزة الثانية لبورصة القيم هي كونها عبارة عن سوق منظمة

، من المادة 1، حيث جاء في البند 38.31ي القانون رقم المشرع المغربي هذا المفهوم ف

 األولى من هذا القانون ما يلي: "لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:

سوق منظمة: سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مطسسة       2- 

جب أن تحدد قواعد تسهل وتضمن السير المنتظم و الشفاف لتداوالت األدوات المالية. وي

والتشطيب عليها،  هذه السوق على الخصوص شروط إدراج األدوات المالية وتسعيرها

واألحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداوالتها وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداوالت 

 المذكورة وإشهارها".

ة الثانية من نفس والمالحظ أن المشرع المغربي قد عرف بورصة القيم في الماد      

القانون واعتبرها سوقا منظمة، حيث جاء فيها ما يلي: "تعد بورصة القيم سوقا منظمة 

تخضع لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه وتكون فيها األدوات المالية المشار إليها 

 ( من المادة األولى أعاله، محل تداول علني".3في 

                                                           
 .76محمد يوسف ياسين، م. س.، ص.  -41
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 7لد، ط. فيليب دولوبيك و ميشال جرمان، المطول في القانون التجاري، ترجمة علي مق -42

 .16، ص. 0221والتوزيع، 
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لمتواضع أكثر دقة إذا ما قورن مع التعريف الذي كان هذا التعريف يعد في نظرنا ا      

الذي جاء في مادته  3881واردا في المادة األولى من قانون بورصة القيم الملغى لسنة 

األولى ما يلي: "بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها ألحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر 

. 43لقيم المنقولة محل تداول عام"بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وتكون فيها ا

حيث لم يشر هذا التعريف إلى خاصية "السوق المنظمة"، كما أن عبارة "تداول عام" تثير 

نوعا من الغموض حول المقصود منها، واستبدالها بعبارة "تداول علني" يكرس لمبدأ شفافية 

ا. ولو أن هناك من السوق الذي يعد من المبادئ المططرة لعمليات البورصة كما سنرى الحق

مجرد تحديد  ميشكك في مدى اعتبار ما أورده المشرع المغربي تعريفا لبورصة القيم أ

 .44لنطاقها ولإلطار القانوني الذي تخضع له

من جهة أخرى، يثار التساطل حول العالقة بين مفهوم "البورصة" ومفهوم "األسواق       

 المالية" ؟

، فهي قبل كل 45إن البورصة نوع من أنواع األسواق الماليةيمكن القول في هذا اإلطار      

. وحسب أحد الفقه تعتبر البورصة 46شيء عبارة عن سوق أو مكان عام للبيع أو الشراء

. 47"سوق منظمة تطبق بها قواعد خاصة ويتم فيها إجراء عمليات على القيم المنقولة"

ص، فالبورصة كسوق منظمة، بخالف السوق المالية التي قد تتواجد في غياب تنظيم خا

تستند على نظم معلوماتية تديرها مقاوالت السوق لضمان مجابهة العرض بالطلب، وتكون 

بخالف أسواق  ،بما يتيح تجميع السيولة المالية (centralisé)المعامالت فيها ممركزة 

حيث يتقابل أطراف العملية  (Marchés de gré à gré)التفاوض المباشر كمثال 

                                                           
، بتاريخ .400(، ج.ر.ع. .722سبتمبر  07ربيع اآلخر ) 4صادر في  077..7.2الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -43

 .72.74م من القانون رق 702. وقد تم نسخ مقتضيات هذا الظهير بموجب المادة 7110، ص. .6/72/722
، منشورات فريق 7محمد الهادي المكنوزي، العروض العمومية في سوق البورصة واألخطار المرتبطة بها، دراسة مقارنة، ط.  -44

 .1، ص. 0277السويسي،  -البحث في تحديث القانون والعدالة لدى كلية الحقوق بالرباط 

Revue Banque éditions, Paris, 2010, p. 38., SPITZ (N.), La réparation des préjudices boursiers - 45 

.p. 42Op.cit,  D.),-MERVILLE (A. - 46 

p. 338.Op.cit, P.), -DE VAUPLANE (H.), BORNET (J. - 47 
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وضون مباشرة حول شروط الصفقة، فهذه األسواق تخضع لقواعد مرنة نوعا ما، ويتفا

 .48لمعامالتا حصة األسد منوتخصص لعقد الصفقات الكبيرة والمهمة كما أنها تحتكر 

أن "البورصة هي فقط جزء من السوق المالية التي تضم إلى  49ويرى أحد الباحثين    

مصفق القيم؛ إصدارات الخزينة الصادرة في إطار جانب صفقات القيم المنقولة المنجزة في 

ما يسمى بإصدارات الخزينة ألجل طويل التي يتم إصدارها خارج البورصة من خالل تقنية 

وعلى العموم فإن ورود لفظة "السوق المالية" في هذا البحث يقصد بها بورصة خاصة"،  

جز فيه معظم عمليات السوق القيم، ألنها نواتها الرئيسية و "المكان الجغرافي الذي تن

 . 50المالية"

بورصة القيم هي أيضا سوق األدوات المالية الفورية، الخاضعة ألحكام القانون رقم       

والنصوص الصادرة بتطبيقه، وذلك تمييزا لها عن السوق اآلجلة لألدوات المالية  38.31

لكنها ال تعنينا  51نظمة، والتي تعتبر بدورها سوقا م11.31المططرة بموجب القانون رقم 

 في نطاق هذه الدراسة.

 ثانيا: تعريف عمليات البورصة     

تزخر الكتابات القانونية والفقهية بتعاريف متعددة لعمليات البورصة، حيث عرفها أحد      

بأنها "أوامر البورصة الصادرة من العمالء والتي يقوم بتنفيذها السماسرة في  52الفقه

العمالء وتحت إشراف لجنة البورصة"، لكن يعاب على هذا التعريف البورصة وفق شروط 

تضييقه من نطاق هذه العمليات وحصرها في أوامر البورصة فقط، فهذه األخيرة ال تعد 

                                                           
.p. 22 Op.cit,DUPUY (Ph.) et autres,  - 48 

 .1عمر العسري، م. س.، ص.  -49
 .1، ص. نفسه -50
لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وتكون فيها األدوات المالية اآلجلة "تعد السوق اآلجلة سوقا منظمة تخضع  -51

من  02، صادر في 7.74.26الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  40.70محل تداول عمومي"، ٱنظر المادة األولى من القانون رقم 

 ...41(، ص. 0274نيو يو 2) ..74شعبان  77بتاريخ  .606(، ج.ر.ع. 0274ماي  02) ..74رجب 
، ص. 0221عقد بيع األوراق المالية في البورصة، )دون ذكر رقم الطبعة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  طاهر شوقي مؤمن، -52

077. 
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سوى تعبيرا عن إرادة المستثمر في شراء أو بيع أداة مالية، وتوجه هذه األوامر إلى 

األوامر وتنفيذها مع ما يرافق ذلك من  الوسطاء الماليين الذين يقومون باستقبال هذه

 إجراءات وشكليات، مما يجعل هذه العمليات تتجاوز مجرد األمر الصادر من العميل.

ويعرفها أحد الباحثين بأنها "اإلجراءات المنظمة من قبل إدارة البورصة التي يتم        

مخولة بموجب بمقتضاها تداول األوراق المالية بيعا وشراء بوساطة شركات وساطة 

 .53القانون"

ويرى بعض الفقه أن عمليات البورصة تقوم على تداول األوراق المالية، أي شرائها        

 وبيعها بوساطة الوسطاء، وتتميز هذه العمليات بالخاصيات التالية:

إن المتعاملين ال يعرفون بعضهم. ويكفي أن يعطي الزبون أمره إلى وسيطه ليقوم  -3

 .54ذه وإجراء العملية حسب األصول المحددة في نظام البورصةهذا األخير بتنفي

إن أثر العمليات التي تجري في البورصة ال يتعلق بالمتعاملين فحسب، وإنما يشمل  -1

كل من يحمل سندا من النوع الذي تجري العملية عليه. وينتقل هذا األثر من خالل 

لضروري إخضاع هطالء إلى الحياة االقتصادية بمجموعها. ولهذا كان من ا

 .55البورصة لرقابة السلطات العامة

تتحكم في عمليات البورصة قواعد شكلية على األغلب، إذ تتم وفق نظام معين  -1

للتعامل ونماذج محددة وبشروط خاصة، وتتعامل شركات الوساطة على وفق قانون 

ا إلى البورصة وبالتالي فإن إرادة الوسيط تختلف عن إرادة التجار بصفة عامة استناد

القيود المفروضة من )أساليب التعامل، واألوامر الصادرة، ونظام نقل الملكية، 

 .56وحدود عرض المعلومات(

                                                           
قوقية، ، منشورات زين الح7عبد هللا الطائي، مسؤولية الوسيط المدنية تجاه المستثمر في سوق األوراق المالية، دراسة مقارنة، ط.  -53

 .722، ص. .027بيروت، 
 .21محمد يوسف ياسين، م.س.، ص.  -54
 .21محمد يوسف ياسين، م.س.، ص.  -55
 ..02، ص.  0222دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  –عبد الباسط كريم مولود، تداول األوراق المالية  -56
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ويذهب األستاذان بونو و دريموند إلى تفكيك مصطلح "عمليات البورصة" بالقول إنه       

انبا يتضمن جانبا اتفاقيا يترجم في شكل صفقة أو عقد منصب على األدوات المالية، وج

مسطريا حيث ال يمكن إبرام ذلك العقد إال باتباع شكليات ومسطرة معينة خاضعة لرقابة 

 .57السلطات المالية

يالحظ من خالل ما سبق أن أغلب التعريفات الفقهية المعطاة لعمليات البورصة تتفق        

على  على وجود عنصرين: األول هو أن هذه العمليات عبارة عن تصرفات قانونية منصبة

شراء أو بيع األدوات المالية المسعرة بتدخل من وسطاء معتمدين. والثاني أنها عمليات تتم 

وفق إجراءات وشكليات خاضعة لرقابة السلطات العامة. وهذا األمر يقودنا إلى التساطل 

 حول الطبيعة القانونية لهذه العمليات؟

 ورصةالفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لعمليات الب      

 .إن عمليات البورصة قد تكون )حسب األحوال( إما أعماال مدنية أو تجارية أو مختلطة     

وتكمن الغاية من وراء طرح هذه المسألة في معرفة القواعد المطبقة عند نشوب نزاع 

 .58خاصة قواعد اإلثبات، وكذا تحديد المحكمة المختصة

ونية لعمليات البورصة لم يكن موضوعا لموقف ونشير بداية إلى أن تحديد الطبيعة القان     

، بالنظر إلى أن ذلك ما اطلعنا عليهمعين من طرف االجتهاد القضائي المغربي في حدود 

مرتبط بالنزاعات التي تعرض عليه، األمر الذي يبدو معه من المناسب االستعانة ببعض 

 ب أو فرنسا.قرارات االجتهاد القضائي الفرنسي، وآراء الفقه سواء في المغر

لتحديد طبيعة عمليات البورصة يجدر بنا أن نفرق بين طبيعتها بالنسبة لشركات      

 البورصة، وطبيعتها بالنسبة إلى عمالء هذه الشركات.

                                                           
n° 14, p. 17.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 57 

: voir dans ce sens -58 

éd., Dalloz, 2012, n° 106, p. 74. eCOURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres, Droit financier, 12 - 

- MERVILLE (A.-D.), Op.cit., p. 302. 
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البورصة ألوامر عمالئها وتنفيذها في سوق  اتمما ال شك فيه أن استقبال شرك     

حيث إن شركات البورصة وإن كانت البورصة هو دائما نشاط تجاري بالنسبة إليها، 

شركات تجارية بحسب الشكل، إال أنها تكتسب الصفة التجارية حتى على مستوى النشاط 

الذي تزاوله والمتمثل في الوساطة المالية الذي يعد نشاطا تجاريا بنص القانون كما يستفاد 

 ذلك من مقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة في بندها التاسع.

أما بالنسبة لطبيعة عمليات البورصة بالنسبة لعمالء هذه الشركات الذين يستثمرون       

 نقودهم في األدوات المالية المسعرة، فإن األمر ال يخلو من فرضيتين:

الفرضية األولى عندما يصدر العميل أمر شراء أدوات مالية لمرة واحدة فقط، فهذا  -     

. أما إذا 59بالنسبة إليه متى كان عبارة عن شركة تجاريةل من حيث الشكالعمل يعد تجاريا 

أن هذا التصرف يعد عمال مدنيا بالنسبة إليه  60كان العميل شخصا طبيعيا، فيرى أحد الفقه

هو نوع من توظيف  آخر وحسب فقه (،élos  etca)ألنه من قبيل التصرفات المنفردة 

الزبون يشتري األدوات المالية من ، ألن الشخص العميل أو 61واستثمار الثروة الشخصية

البورصة بهدف االحتفاظ بها وتحصيل أرباحها والفوائد العائدة من استثمارها، أي أن 

 .   62الشراء ليس بنية البيع وإن حدث فعال فال يكون في الغالب إال بعد أمد طويل

اربة على الفرضية الثانية: إذا انتقل العميل من مجرد توظيف األموال إلى المض -    

األدوات المالية عن طريق االعتياد على شرائها وإعادة بيعها من أجل تحقيق الربح فإن 

                                                           
 .726، ص. 7222الدار البيضاء،  امحمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، -59

p. 302. Op.cit.,D.), -MERVILLE (A. - 60 

“Le fait d'acheter et de revendre des titres en bourse est considéré en principe comme la gestion  - 61

normale et de nature civile d'un patrimoine personnel”. 

éd., Montchrestien,  eCLÉMENT (É.), Droit commercial, 9-RYDÉFOSSER (F.), BLA-DEKEUWER -

2007, p. 33. 
 انظر كل من: -62

 ..71أحمد شكري السباعي، م. س.، ص.  -

، نظرية التاجر والنشاط التجاري، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 7فؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجديد، ج.  -

 ..72، ص. 0271البيضاء، 
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، ألنه من قبيل شراء المنقوالت المعنوية بهدف إعادة بيعها إليهالعمل يصبح تجاريا بالنسبة 

 .63المنصوص عليه في المادة السادسة من مدونة التجارة في بندها األول

جتهاد القضائي الفرنسي تمييزا بين مصدر األمر المضارب في البورصة ويقيم اال       

وبين الشخص الذي يدير محفظة أدوات مالية بطريقة حريصة وفق معيار رب األسرة 

، حيث يعتبر أعمال األول تجارية بسبب تعددها وأهميتها ويضفي عليه صفة تاجر، 64العاقل

 .65ادته غير محكومة بهاجس المضاربةوينظر ألعمال الثاني على أنها مدنية ألن إر

لكن النقطة التي أثارت الجدل، تتعلق بمدى احتواء عمليات البورصة المنفردة لشراء       

األدوات المالية على نية المضاربة، أو بعبارات أخرى هل يعد إصدار العميل ألمر شراء 

 ا؟أدوات مالية في البورصة ثم بيعها بعد ذلك بوقت وجيز عمال تجاري

في هذا اإلطار وضعت محكمة االستئناف بباريس مبدأ يقضي بأن عمليات البورصة       

وإن لم تكن أعماال تجارية بالضرورة، فإنها يمكن أن تكتسب الطبيعة التجارية بالنظر أإلى 

. وبتعبير آخر 66ب تعددها، تكرارها وأهميتهابهدفها والمالبسات التي جرت فيها، السيما بس

ة هذه العمليات قد يتحقق بتكرار عمليات الشراء بنية البيع، أو فقط بإنجاز عملية فإن تجاري

 واحدة ذات مبلغ مالي كبير، وهو ما أكده قرار الحق لمحكمة االستئناف بكولمار.

                                                           
جاء في البند األول من هذه المادة ما يلي: "مع مراعاة الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري،  -63

 تكتسب صفة تاجر بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية:

المتعلق  .2..7أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها...". القانون رقم شراء المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها  1-

أكتوبر  .بتاريخ  4471، ج.ر.ع. 7226صادر في فاتح أغسطس  .7.26.1بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .0711، ص. 7226

015, p. 59.éd., Dalloz, 2 ePIEDELIÈVRE (S.), Droit commercial, 10 - 64 
بروفانس بأن االستثمار في هيئات -أون-على سبيل المثال اعتبرت كل من استئنافية بيزانسون، استئنافية باريس وااستئنافية إكس -65

 ، ال يشكل عمليات مضارباتية.   OPCVMالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة 

- CA Besançon 17 sept. 2008, RG n° 07/01572 ;  CA Aix-en-Provence 22 mars 2007, RG n° 05/03903 

; CA Paris 22 Mai 2008, RG n° 06/02385 ; in Responsabilité et opérations boursières, Op.cit., p. 59. 

وكما هو معلوم يقوم نشاط هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على تكوين محافظ أدوات مالية وإدارتها بصفة جماعية لحساب 

 مساهمين إذا تعلق األمر بشركة استثمار ذات رأسمال متغير، أو لحساب أصحاب الحصص إذا تعلق األمر بصندوق توظيف مشترك.ال
 وقد جاء في حيثيات قرار محكمة االستئناف بباريس ما يلي: -66

“Les opérations de bourse, si elles ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de 

commerces, peuvent revêtir ce caractère à raison du but et des circonstances dans lesquelles elles ont 

eu lieu, notamment à raison de leur multiplicité, de leur fréquence et de leur importance”. 

- CA Paris 17 juin 1971, D., 620; cité par: MASSART (Th.), Droit commercial, Gualino éditeur, Paris, 

2007, p.74. 
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فقد سبق لمحكمة االستئناف بكولمار أن قضت بتجارية عملية منفردة لشراء قيم        

لك نهجا يتجاوز حرفية مدونة التجارة الفرنسية، إذ استشفت منقولة بنية بيعها، متخذة بذ

. مما 67وجود نية المضاربة من خالل عملية الشراء المنفردة ألدوات مالية بنية إعادة بيعها

يطكد أن نية المضاربة ال ترتبط دائما بعنصر االعتياد، وأن معيار المضاربة عنصر مستقل 

سألة معتبرا أن نظرية العمل التجاري المنفرد بشكل عام . وقد انتقد أحد الفقه هذه الم68بذاته

أصبحت منتقدة من طرف الفقه الحديث الذي يعتبر أن تكرار عمليات الشراء بنية البيع هو 

 .69الوحيد الذي يمكن القول معه بوجود الطبيعة التجارية

ستمرار ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أنه مادامت عمليات البورصة تجارية با       

بالنسبة لشركات الوساطة، فإنها قد تكون أعماال مختلطة وذلك في الحالة التي تكون فيها 

 .70مدنية من جهة العميل مصدر األمر

 المطلب الثاني: أنواع عمليات البورصة، محلها والمبادئ المؤطرة لها      

األدوات المالية إلى تنقسم عمليات البورصة التي يزاولها الوسطاء المخولين لتداول       

عدة أنواع تتحكم في تحديدها عدة معايير كعنصر الزمن، وطبيعة التعامل المنصب على 

األدوات المالية ، وأحيانا أخرى تتحكم فيها طبيعة السوق التي تجري فيها هذه العمليات 

 )الفقرة األولى(.

                                                           
 وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي:  -67

“si la multiplicité et l'importance des opérations de bourse sont des critères permettant d'en dégager le 

caractère spéculatif, la recherche de tels critères est inutile lorsqu'il est manifeste que l'achat des 

valeurs n'a pas été fait pour investir des capitaux, mais uniquement dans le but de revendre avec 

bénéfice”. 

- CA Colmar 16 Juin 1982, Gaz. Pal, 1983, 1ère sem. Recueil des sommaires, p. 114, cité in :  

MASSART (Th.), Op.cit.,, p. 73-74. 
رشا حطاب، النظام القانوني ألمر البورصة، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد  -68

 .727، ص. 0221، آذار 04األول، المجلد 

p. 74. Op.cit.,MASSART (Th.),  - 69 
تي تجمع بين طرفين أحدهما تاجر واآلخر غير تاجر، لذلك فهي إذا كانت تعتبر تجارية بالنسبة األعمال التجارية المختلطة هي ال -70

 للتاجر فإنها تعتبر مدنية بالنسبة للطرف غير التاجر، ومن هنا جاءت تسميتها باألعمال المختلطة. 

 . 774راجع فؤاد معالل، م. س.، ص. 
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تحقيق غايات اقتصادية  وال يخفى اليوم الدور الذي أصبحت تلعبه هذه العمليات في       

معينة، بالنظر إلى أن التعامل فيها يرد على نوع خاص من البضائع، ورمز جديد من رموز 

 )الفقرة الثانية(.الثروة في المجتمعات الحديثة أطلق عليها المشرع تسمية "األدوات المالية" 

اق المالية إلى لكن وحتى تتم العمليات السابقة بشكل سليم وجيد، عمد فقه األسو       

استنباط مجموعة من المبادئ الكبرى التي تططرها، والتي تعد في األصل مبادئ تحكم 

السوق المالية عموما، لكن ومادامت عمليات البورصة تجري داخل هذه السوق فإنها تخضع 

 )الفقرة الثالثة(.لها بالضرورة 

 الفقرة األولى: أنواع عمليات البورصة      

لذلك سنحاول في هذا المقام الوقوف عند  تختلف أنواع عمليات البورصة،تتعدد و      

أشهر التقسيمات القانونية والفقهية المعطاة لعمليات البورصة، حيث سنعالج كال من: 

العمليات الفورية والعمليات اآلجلة )أوال(، ثم عمليات السوق األولية و عمليات السوق 

 الثانوية )ثانيا(. 

 لعمليات الفورية والعمليات اآلجلةأوال: ا      

عمليات البورصة الفورية أو العاجلة كما يدل على ذلك اسمها، هي التي يكون فيها       

تنفيذ الصفقة المبرمة بين البائع والمشتري فوريا، بمعنى أن دفع الثمن وتسليم السندات يتم 

صورة أصلية لعقود البيع  . وتعتبر هذه العمليات71مباشرة بعد إجراء العملية بوقت قصير

حيث يتم فيها تسليم األدوات المالية مع الوفاء بالثمن عند التعاقد ويطلق عليها عقد البيع 

 .72الفوري

                                                           
51, p. 41 et 42.-n° 50Op.cit., COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres,  - 71 

   -  BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n°12, p. 14 et sv. 
 .070طاهر شوقي مؤمن، م.س.، ص.  -72
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وال يغير من هذه الصفة كون إجراءات تنفيذ العملية تمتد إلى تاريخ الحق لعقد        

 .73كوك فوراالعملية، إذ في الواقع العملي ال يتم دفع المبلغ وتسليم الص

أما العمليات اآلجلة فهي التي يكون فيها التسليم مقابل الدفع مطجال إلى تاريخ الحق       

على يوم إبرام الصفقة، ويكون طويال نسبيا. والسبب في اللجوء إلى هذه العمليات هو 

المضاربة على صعود وهبوط األسعار، فالمشتري يراهن على تغير سعر األداة المالية 

ة، لذلك فهو يشتري اليوم بثمن منخفض ليعيد البيع عند حلول األجل ويجني الربح من اآلجل

الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع. والبائع من جهته يتوقع انخفاض السعر عند حلول 

 .74األجل، لذلك يرى أن من األفضل له أن يبيعها بسعرها الحالي

لية اآلجلة يتم بعد فترة يختلف بدطها حسب ولما كان دفع الثمن وتسليم األدوات الما      

اإلتفاق المعقود بين الطرفين، فإن أنظمة البورصات اآلجلة تشترط على المتعاملين تقديم 

تأمين مالي حتى تنفيذ الصفقة نهائيا، ويدعى هذا التأمين بالتغطية وتختلف نسبة التغطية 

ه في هذا الصدد "في حقيقة األمر، . ويقول األستاذ بول ديديي75حسب نوع العمليات المعقودة

 .76إن السوق اآلجلة ليست شيئا آخر اليوم، سوى أنها صيغة متنكرة لعقد التأمين"

                                                           
 .722محمد يوسف ياسين، م.س.، ص.  -73

p. 14 et sv. n° 12,Op.cit., BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.),  -74 

   - MERVILLE (A.-D.), Op.cit., p. 36. 
يعرف أحد الفقه التغطية بأنها: "ذلك األداء المسبق من طرف المستثمرين أو الوسطاء لتغطية الوضعية السلبية المحتملة للرصيد  -75

 عند تنفيذ العمليات اآلجلة". ٱنظر:

- MERVILLE (A.-D.), Op.cit., p. 194. 

اية من التغطية في العمليات آجلة التسوية، حيث اعتبرها أحيانا وقد عرف االجتهاد القضائي الفرنسي تذبذبا بخصوص تحديد الغ

 موجهة فقط لمصلحة الوسيط المالي و سالمة السوق.

- Cass.com, 8 juill., 2003, in chron.finbours., Rev.BD, n°91, 2003, p. 48. 

عدم تكوينها يجعل الوسيط مرتكبا لخطأ موجب وأحيانا اعتبرها موجهة لحماية المستثمر من أخطار المضاربة في السوق اآلجلة، و 

 لمسؤوليته.

- Cass.com., 14 janv., 2003, in chron.finbours., Rev.BD., n°91, 2003, p.48. 

 لكن يالحظ أن محكمة النقض الفرنسية بدأت تستقر على المبدأ الذي يعتبر التغطية موجهة كذلك احماية المستثمر. ٱنظر:

- Cass.com., 26 Mars 2013, cité par: MARVILLE (A.-D.), Op.cit., p. 194-195. 

En fait, le marché à terme n’est rien d’autres, aujourd’hui, qu’une forme déguisée du contrat  « -76

d’assurance », voir : Paul DIDIER, Droit commercial, T.3, le marché financier. Les groupes de 

sociétés, 1993, p.257. cité par : BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Op.cit., p. 16. 
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وإذا كان االختالف واضحا بين العمليات الفورية والعمليات األجلة، فإنهما بالمقابل       

، وثانيها أنهما 77تلتقيان في مجموعة من النقاط، أولها أنهما تجريان معا في سوق منظمة

، 78تخضعان إلجبارية المرور عبر وسيط معتمد من أجل إنجاز المعامالت المتعلقة بها

وثالثها أن السوق التي تجري فيها تلك العمليات تسهر على تدبيرها شركة مساهمة ذات 

 . 79امتياز

 ثانيا: عمليات السوق األولية وعمليات السوق الثانوية      

لبورصة الفورية من حيث السوق التي تجري فيها إلى عمليات السوق تنقسم عمليات ا     

األولية )سوق اإلصدارات الجديدة(، وعمليات السوق الثانوية )سوق تداول السندات التي 

 سبق إصدارها في إطار السوق األولية(.

فحينما تعتزم وحدة اقتصادية كالدولة أو شركة إصدار أداة مالية )أسهم، سندات       

في هذه  (،Le marché primaire)رض...(، نقول بأنها تتدخل في إطار السوق األولية ق

الحالة لوحدها يدخل التيار المالي الناتج عن عمليات االكتتاب بشكل حقيقي إلى حساب 

. ففي عمليات السوق األولية تنشأ عالقة 80المصدر ويتم ذلك في إطار السوق المنظمة

مالية و المكتتب األول فيها، وتتمثل وظيفتها في تجميع مباشرة بين مصدر األداة ال

                                                           
 المشار إليهما سابقا. 40.70، والمادة األولى من القانون رقم 72.74من القانون رقم  0المادة  -77
المعامالت التي تتعلق  على أنه: "تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ 72.74من القانون رقم  1.تنص المادة  -78

على أنه: "ال يمكن إبرام المعامالت  40.70من القانون رقم  76باألدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم". وتنص المادة 

ن وفقا ألحكام هذا المتعلقة باألدوات المالية اآلجلة المدرجة للتداول إال في السوق اآلجلة وبواسطة األعضاء المكلفين بالتداول المعتمدي

، البند .القانون"، والعضو المكلف بالتداول هو: "كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول األدوات المالية اآلجلة" )المادة 

 (.40.70، من القانون رقم  .
ة مساهمة تطبيقا لدفتر التحمالت ما يلي: "يخول امتياز تسيير بورصة القيم إلى شرك 72.74من القانون رقم  4جاء في المادة  -79

ما يلي: "تحدث شركة  40.70من القانون رقم  1)...(، وتسمى الشركة ذات االمتياز فيما يلي بالشركة المسيرة". وجاء في المادة 

ر للتحمالت مساهمة تسمى الشركة المسيرة للسوق اآلجلة تضطلع بمقتضى امتياز مخول بإدارة السوق اآلجلة لألدوات المالية وفق دفت

 يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية".

p. 22. Op.cit.,DUPUY (Ph.), et autres,  - 80 
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المدخرات والرساميل طويلة األمد وتوجيهها لتمويل االقتصاد الوطني واالستثمارات 

 .81الجديدة

بالمقابل إذا تمت عملية اإلصدار بنجاح، فإن جميع العمليات التي تليها والمنصبة على       

في ، و Marché sécondaireى عمليات السوق الثانوية األدوات المالية المكتتب فيها تسم

هذه العمليات تنتقل التدفقات المالية الناتجة عن التداول إلى حساب المستثمر البائع قادمة من 

 . 82حساب المستثمر المشتري

ويمكن القول إن السوق الثانوية هي التي ينطبق عليها المعنى الحقيقي للسوق، ففيها       

جميع القيم التي تم إصدارها في السوق األولية عن طريق إعادة بيع وشراء تلك يتم تداول 

القيم بواسطة التداول الحر، فعمليات السوق الثانوية توفر السيولة باستمرار لحاملي تلك 

 .83القيم المنقولة باللجوء إلى إعادة بيع األسهم والسندات

 إلى صنفين: عمليات السوق المركزية،وتنقسم عمليات السوق الثانوية هي األخرى        

وعمليات سوق الكتل أو التفاوض المباشر. فعمليات السوق المركزية تقوم على مبدأ مجابهة 

مجموع أوامر عمالء شركات البورصة المتعلقة ببيع وشراء األدوات المالية المسعرة، 

مسيرة للبورصة وذلك بإدخالها إلى نظام تسعير إلكتروني مركزي تشرف عليه الشركة ال

 من أجل استخالص سعر موحد وموضوعي يعرف بسعر السوق.

 Marché de gré à)، أو سوق التراضي في فرنسا 84أما عمليات سوق الكتل       

gré،)  فإنها تقوم على مبدأ التفاوض المباشر بين أطراف الصفقة دون المرور بمسطرة

                                                           
 .41-46عمر العسري، م. س.، ص.  -81

p. 22. Op.cit.,DUPUY (Ph.) et autres,  - 82 

éditeur, éd., Gualino e KARYOTIS (C.), L'essentiel de la bourse et des marchés des capitaux, 7 -   

2018/2019, p. 14-15. 
 .7.عمر العسري، م. س.، ص.  -83
سوق الكتل أو سوق الجملة بالمغرب، حلت محل سوق التفويتات المباشرة الذي كانت تبرم فيه الصفقات الكبيرة خارج حصة  -84

في هذه السوق. إال أن اتساع البورصة بالتراضي من خالل السماسرة حتى ال يتأثر السوق الرسمية بكبر حجم العروض والطلبات 

نشاط سوق التفويتات المباشرة على حساب السوق الرسمية دفع بالسلطات المالية إلى استبدال هذا النظام بنظام الكتل بهدف توجيه 

عمليات األنشطة البورصوية بصورة أكبر نحو السوق المركزية، وكذا تعزيز الشفافية على صعيد المعامالت واألسعار. وقد تم حصر ال

التي تتم خارج السوق المركزية في المعامالت التي تشمل كتال من األسهم والسندات، ألن سوق التفويتات المباشرة كان يشكل مصدر 
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يتفاوضان مباشرة حول شروط العملية  التسعير المركزي، حيث يتقابل البائع والمشتري و

)الكمية، الثمن..(، وتخضع هذه العمليات لنظام مرن نوعا ما، وتخصص لعقد للصفقات 

 .85ذات األحجام الكبيرة، كما تحتكر حصة األسد من المعامالت

يالحظ مما سبق، أنه رغم اختالف طبيعة كل من عمليات السوق األولية و عمليات        

وية، إال أنهما ال تنفصالن عن بعضهما البعض، وذلك حتى يتمكن المدخر السوق الثان

المكتتب في إطار السوق األولية من نقل ملكية األدوات المالية التي حازها إلى مستثمر آخر 

 .86دون أن يجد نفسه مضطرا إلى االحتفاظ بها

 الفقرة الثانية: محل عمليات البورصة: األدوات المالية      

حتل األدوات المالية مكانة مركزية في قانون بورصة القيم المغربي، فمن خاللها قام ت      

. وقد تبنى المشرع المغربي مفهوم 87المشرع بتعريف السوق المنظمة وبورصة القيم

المتعلق بدعوة الجمهور إلى  11.31األدوات المالية ألول مرة بموجب القانون رقم 

إلى األشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة 

. لكن كال المشرعين لم 88االكتتاب في أسهمها وسنداتها، آخذا إياه من عند المشرع الفرنسي

                                                                                                                                                                                     
قلق و تشويش أمام المستثمرين المحتملين بسبب الفرق الشاسع بين أسعاره وأسعار السوق الرسمية سابقا. وتتم طريقة التداول في سوق 

رلضي المباشر على األدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، على أن تكون أحجام الكتل المتداولة تفوق أو الكتل بالت

(، ويتم حساب الحجم األدنى للكتلة من طرف الشركة المسيرة 72.74من المادة األولى، القانون  .7تساوي حجم الكتل األدنى )البند 

 وما يليها. 1.راجع بهذا الخصوص: عمر العسري، م.س.، س. بناء على عدة معايير تقنية. 

p. 22. Op.cit., DUPUY (Ph.) et autres,  - 85 

n°14, p. 17.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 86 
 ٱنظر التعاريف المشار إليها أعاله. -87
الذي جاء تنفيذا للتوجيه  7226يوليوز  0ألول من نظم المشرع الفرنسي مفهوم األدوات المالية ألول مرة بموجب الفصل ا -88

 44.-0221المتعلق بخدمات االستثمار. وقد أعاد المشرع تنظيم هذا المفهوم من خالل األمر رقم   CEE/93/22األوروبي رقم 

ة المعروف اختصار المتعلق بأسواق األدوات المالي  CE/2./0224الذي جاء تنفيذا للتوجيه األوروبي رقم  0221أبريل  70بتاريخ 

من المدونة النقدية والمالية. راجع  L.211-1(. وقد أدرج المشرع الفرنسي تعداد األدوات المالية ضمن الفصل Directive MIFب: )

 بهذا الخصوص:

 - BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n° 79, p. 84. 

 - COURET (A.), LE NABASQUE (H.), Op.cit., n° 351, p. 227. 
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يقوما بإعطاء تعريف لألدوات المالية، وفضال استعمال تقنية التعداد )وضع قائمة لألدوات 

 .89حية التي قد تحتاج إلى تعديل فيما بعدالمالية( على غيرها من المقاربات االصطال

ويعد مفهوم األدوات المالية أكثر اتساعا من مفهوم القيم المنقولة التي ورد تنظيمها        

، وأكثر اتساعا كذلك من مفهوم 90وما يليها من قانون شركات المساهمة 111في المادة 

، أو بعبارات أخرى فإن 3881ة القيم المنقولة الوارد في ظهير بورصة القيم الملغى لسن

، فهي نوع من أنواع 91القيم المنقولة  أصبحت تدخل ضمن مفهوم أوسع هو األدوات المالية

 األدوات المالية إن صح التعبير.

المتعلق بدعوة  11.31من القانون  1وقد ورد تعداد األدوات المالية في المادة      

 األدوات المالية: -مادة ما يلي: "يراد بما يلي: الجمهور إلى االكتتاب، حيث جاء في هذا ال

سندات رأس المال الممثلة باألسهم والسندات األخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح  (أ

المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت التي 

 تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول.

ن التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي سندات الديو  (ب

يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء 

 األوراق التجارية و أذون الصندوق.

حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع الجاري به   (ت

 العمل.

صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم  حصص وسندات ديون  (ث

11.02. 

                                                           
p. 227.Op.cit., COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres,  - 89 

 7471ربيع اآلخر  74بتاريخ  7.26.704المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  .71.2القانون رقم  -90

 .0.02. (، ص7226أكتوبر  71) 7471جمادى اآلخرة  4بتاريخ  4400(، ج.ر.ع 7226أغسطس  2.)

“les instruments financiers, notion plus large que celle de valeurs mobilières. (…) Autrement dit,  - 91

les valeurs mobilières sont comprises dans la notion d'instruments financiers” 

- MERVILLE (A.-D.), L'essentiel du Droit financier, 6ème éd., Gualino éditeur, 2018-2019, p. 29. 
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 .13.04حصص وأسهم هيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم  (ج

 األدوات المالية اآلجلة". (ح

وعليه، فمن خالل هذا التعداد الذي قام به المشرع المغربي لألدوات المالية، يتضح أن      

. ال يشمل سوى األدوات المالية 92كما ورد في قانون شركات المساهمة مفهوم القيم المنقولة

 الواردة في البند )أ( و )ب(. 

بأنه:  38.31ومن ناحية أخرى، جاء في البند األول من المادة األولى من القانون رقم      

 "لتطبيق هذا القانون يراد بما يلي:

 11.31من القانون رقم  1ها في المادة أدوات مالية: األدوات المالية كما تم تعريف     

المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التي 

 تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، ما عدا األدوات المالية اآلجلة".

آلجلة من نطاق تطبيق القانون مما يعني أن المشرع المغربي استثنى األدوات المالية ا      

، كما يستفاد من ذلك أن األدوات المالية في التشريع المغربي لها معنيان، معنى 38.31

ضيق و معنى واسع، فالمعنى الضيق يقصد به األدوات المالية الفورية على حدة، أو 

لية الفورية و ؛ أما المفهوم الواسع فهو يشمل األدوات الما93األدوات المالية اآلجلة على حدة

 اآلجلة على حد سواء.

                                                           
من قانون شركات المساهمة المغربي ما يلي: "القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي األسهم  .04جاء في المادة  -92

 المكونة لرأسمال الشركة وشهادات االستثمار وسندات القرض.

 ة عن القيم المنقولة المذكورة.تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو االكتتاب الناشئ   

من  04بتاريخ  ...7.2الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24...ال تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم    

 ( قيما منقولة خاضعة ألحكام هذا القانون"..722يناير  06) .747شعبان 

 شريع المغرب ٱنظر:للتوسع بخصوص مفهوم القيم المنقولة في الت

محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية  -

 .0221-0226واالقتصادية واالجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

لة لألدوات المالية على ما يلي: "ألجل تطبيق هذا القانون، يراد باألدوات المتعلق بالسوق اآلج 44.70من القانون  .تنص المادة  -93 

 المالية اآلجلة:

 العقود المالية الءجلة الباتة المتعلقة باألوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعمالت؛ -

 العقود اآلجلة على نسب الفائدة؛ -

 عقود المقايضة أو المبادلة؛ -
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من جهة أخرى، يالحظ أن المشرع المغربي قام بتوحيد السندات المتداولة في        

،  3881البورصة تحت مسمى واحد هو األدوات المالية، بخالف ظهير بورصة القيم لسنة 

ل وسندات الدين والذي كان يميز في هذا اإلطار بين القيم المنقولة: وتشمل سندات رأس الما

(، وبين ما يدخل في حكم القيم المنقولة: ويشمل حصص هيئات التوظيف الجماعي 1)المادة 

للقيم المنقولة، حصص هيئات توظيف األموال بالمجازبة وحصص صناديق التوظيف 

 (.1الجماعي للتسنيد )المادة 

ة جديدة إلى قائمة وأخيرا، نود التذكير أن المشرع المغربي قد أضاف أداة مالي        

األدوات السابق ذكرها، ويتعلق األمر بالسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي 

ما يلي: "يمكن للسندات التي  40.31من القانون رقم  1العقاري، حيث جاء في المادة 

تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول األسعار في بورصة القيم وفقا 

 .94لجاري به العمل"للتشريع ا

 الفقرة الثالثة: المبادئ المؤطرة لعمليات البورصة     

إن المبادئ المططرة لعمليات البورصة تشكل معيار لقياس كفاءة السوق، وأساسا      

ولم يشر المشرع المغربي أو حتى الفرنسي صراحة إلى  لكسب ثقة مختلف المتدخلين فيها.

م عليه قانون األسواق المالية في كال البلدين، ولكن الفقه أن هذه المبادئ تشكل أساسا يقو
                                                                                                                                                                                     

ة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة لألدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية العقود اآلجل -

 دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسايم البضائع األساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛

 العقود االختيارية لشراء أو بيع األدوات المالية؛ -

من هذا  2ل صنف من األدوات المالية اآلجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق اآلجلة المشار إليها في المادة تحدد خصائص ك    

 القانون". للتوسع بخصوص مفهوم األدوات المالية اآلجلة، راجع:

- BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., p. 222 et sv. 

- MERVILLE (A.-D.), Droit financier, Op.cit., p. 225 et sv. 
ذي  07بتاريخ  7.76.7.2يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.74القانون رقم  -94

 .6660، ص. 0276شتنبر  72بتاريخ  6.27(، ج.ر.ع. 0276أغسطس  .0) 74.1القعدة 

يسي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أو اقتناء عقارات حصرا من هذا القانون: "يحدد الغرض الرئ 7وحسب المادة 

بغرض كرائها، والتي تحوزها بشكل مباشر بما في ذلك العقارات التي توجد في طور اإلنجاز وكذا جميع العمليات الالزمة الستعمالها 

إما شكل صندوق توظيف عقاري، أو شكل شركة أو إعادة بيعها". وحسب نفس المادة، تتخذ هيئات التوظيف الجماعي العقاري 

توظيف عقاري. وصندوق التوظيف العقاري عبارة عن "ملكية مشتركة ال تتمتع بالشخصية االعتبارية وال يعتبر شركة مدنية أو 

ال من نفس القانون(؛ أما شركة التوظيف العقاري فيجب أن تؤسس في شكل شركة مساهمة ذات رأسم 72شركة محاصة" )المادة 

 من نفس القانون(. 00متغير )المادة 
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المالي هو من عمل على استنباط هذه المبادئ انطالقا من تحليل النصوص القانونية ذات 

 الصلة.

في كل من مبدأ األمن )أوال(، والشفافية  المططرة لعمليات البورصة وتتمثل المبادئ     

 اواة )رابعا(.)ثانيا(، والنزاهة )ثالثا(، والمس

 La sécuritéأوال: مبدأ األمن      

أول المبادئ المططرة لعمليات البورصة، فذلك يرجع باألساس  95إذا كان مبدأ األمن     

إلى األخطار الكبيرة التي تحيط بهذه العمليات. ويقسم بعض الفقه هذه األخطار إلى نوعين: 

 (.eueoaé sis)و نظمية  (lv d visce )فردية 

األخطار الفردية هي تلك التي يتكبدها المستثمرون أو المهنيون المتدخلون بصفتهم      

وسطاء ماليين، ويتعلق األمر مثال بخطر تقصير الطرف المقابل في الصفقة أو إعساره، أو 

بأخطار السوق الناتجة عن التطورات غير المرغوب فيها لألسعار ومعدالت الفوائد.  

تلك التي تهدد التوازن االقتصادي بصفة شمولية جراء خلل في واألخطار النظمية هي 

األنظمة البنكية والمالية، وينتج هذا الخطر عادة عند إفالس مطسسة هامة أو عدة مطسسات 

96. 

إن أهمية األخطار المحيطة بعمليات البورصة تفسر بشكل كبير الهاجس الدائم الذي       

ابة على السوق المالية، لذلك فهي تعمل على تفعيل يطرق السلطات المالية المختصة بالرق

هذا المبدأ باالعتماد على صنفين من القواعد القانونية: الصنف األول من هذه القواعد ذو 

طبيعة توقعية أو احترازية، ويفرض باألساس على شركات البورصة من أجل ضمان 

                                                           
إن استخدامنا لمصطلح "األمن" يجد سنده في بعض النصوص القانونية، حيث إن المشرع المغربي استعمل هذا المصطلح في  -95

سيم يهدد التي تنص على أنه : "يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر ج 72، ومن بينها المادة 72.74بعض مواد القانون رقم 

التي تنص على ما يلي: "تؤهل الشركة المسيرة  70أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة..."؛ والمادة 

 التخاذ كل تدابير ذات فائدة للحفاظ على أمن السوق...".

n° 22, p. 23.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 96 
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. 97ه عمالئها والمتعاملين معهاسيولتها ومالءة ذمتها المالية لكي ال تخل بالتزاماتها اتجا

والثاني ذو طبيعة عالجية يهدف إلى معالجة الخطر الواقع فعال، مثل تفعيل نظام ضمان 

 .99، وتفعيل تدخل صندوق الضمان98إتمام العمليات

مبدأ األمن في عمليات البورصة يهدف باختصار إلى ضمان سالمة العمليات        

نفسه، حيث يصبو على األقل نحو التقليل من  ووضعية الوسطاء وكذا سالمة السوق

األخطار المحدقة بهذه العناصر الثالثة، ألن القضاء على الخطر بصفة نهائية أمر مستحيل 

 .101، ولو في ظل نظام مالي يعمل بطريقة جيدة100من الناحية الواقعية

 La transparenceثانيا: مبدأ الشفافية      

لمحدقة بعمليات البورصة يمر عبر تحقيق مبدأ شفافية إن توقع ومعرفة األخطار ا      

، ) معلومات غنية، تامة، محددة، 102السوق، وذلك بوجود معلومات مالية ومحاسبية جيدة

                                                           
التي تحدث عن القواعد االحترازية التي يجب على شركات البورصة أن تتقيد بها للحفاظ 72.74قانون رقم من ال 11ٱنظر المادة  -97

 على سيولتها ومالءتها.

على ما يلي: "تقوم الشركة المسيرة بتفعيل اآلليات التي تمكن من اإلتمام الفعال والمؤمن  72.74من القانون رقم  01تنص المادة 98 -

من نفس القانون: "تضمن  02لق بأدوات مالية مقيدة في بورصة القيم، وذلك لضمان حسن مآلها". وتضيف المادة للمعامالت التي تتع

الشركة المسيرة لشركات البورصة تسليم السندات وسداد المبالغ المستحقة لها برسم المعامالت المنجزة حسب الكيفيات المحددة في 

كل شركة بورصة لدى الشركة المسيرة ودائع ضمان تخصص لتغطية الوضعيات التي لم يتم نظامها العام. )...(، ولهذا الغرض، تكون 

إتمامها بعد والتي ال تزال في حوزتها. يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات تكوين الودائع المذكورة وضبطها واستعمالها وكذلك 

 قواعد تصفية الوضعيات".
على ما يلي: "يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عمالء شركات البورصة التي  7472.من القانون رقم  16تنص المادة  -99

 تكون قيد تصفية.

 درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا. 022.222وينحصر مبلغ التعويض المذكور في  

 مليون درهم.  2.ن مبلغ غير أنه ال يمكن أن يزيد مجموع تدخالت صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة البورصة ع

وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العمالء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض 

 المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة. 

أعاله طبقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبير صندوق الضمان المشار إليه  

 بالمالية". 

BONNEAU (Th.),  -“On ne pourra jamais éviter des mauvaises décision de gestion”.  - 100

DRUMMOND (F.), Op.cit., n° 22, p. 24. 

essentiellement confronté “ Dans un système financier fonctionnant correctement, l'épargnant est  - 101

au risque de perte lié à la fluctuation des prix”. 

- DUPUY (Ph.), FONTAINE (P.), HAMET (J.), Op.cit., p. 134. 

n° 54, p. 44. Op.cit.,COURET (A.), LE NABASQUE (H.),  - 102 

    - BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n° 23, p. 24. 
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، أو بتعبير آخر فإن مبدأ الشفافية يترجم بالنسبة للمستثمرين 103مفصلة ومعززة باألرقام(

أن تكون المعلومات المقدمة إلى  ، حيث  "يجب104عبر الولوج السهل إلى المعلومة الجيدة

الجمهور من لدن األشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب صحيحة ودقيقة 

 . 105وصادقة"

والمعلومة الجيدة تقوم على إعداد ونشر مختلف الوثائق المتعلقة بمصدري األدوات        

، 106مهور إلى االكتتابالمالية كبيان المعلومات  المنشور بمناسبة عمليات دعوة الج

. وتخضع هذه الوثائق 107والتقارير المالية والمحاسبية األخرى المنشورة بصفة دورية

للمراقبة من طرف سلطة السوق ممثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل التأشير 

. لكن التأشيرة الممنوحة ال تضمن بأي حال من األحوال الفوائد والفرص التي 108عليها

 .109عن العملية المتعلقة بها تترتب

من جهة أخرى ألزم المشرع المغربي هيئات أخرى بالمساهمة في تكريس مبدأ      

الشفافية، حيث "تكفل الشركة المسيرة تداوال شفافا وعادال ومنظما وفعاال لألدوات المالية 

. كما أن شركات البورصة والمرشدين في 110المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم"

الستثمار المالي ملزمون "بوضع التدابير الكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام ا

 .111مبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة العميل"

                                                           
Droit bancaire et financier, In Didier MARTIN, L'évolution de la communication financière,  -103

Mélanges AEDBF France, V.2, 2018, p. 75. 

n° 60, p. 48.Op.cit., SPITZ (N.),  - 104 
وبالمعلومات المطلوبة إلى الهيئات المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب  70..4)الفقرة األخيرة( من القانون رقم  4المادة  -105

 واألشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها وسنداتها.
 .44.70من القانون رقم  .المادة  -106
. 44.70من القانون رقم  70، 77، 72كالتقارير المالية السنوية ونصف السنوية وتلك الصادرة كل ثالثة أشهر. ٱنظر المواد  -107

المادة من نفس القانون، فإنه يخضع كل شخص معنوي أو هيئة تدعو الجمهور إلى االكتتاب اللتزامات اإلخبار المنصوص وحسب 

 عليها في هذا القانون حين الدعوة إلى االكتتاب، وطالما ظلت سنداتها مسعرة في بورصة القيم.
 .44.70من القانون رقم  00إلى  71ٱنظر المواد من  -108

 109- n° 23, p. 25.Op.cit., Th.), DRUMMOND (F.), BONNEAU ( 
وقد كرس المشرع مبدأ الشفافية أثناء تعريفه للسوق المنظمة بأنها "سوق  .72.74)الفقرة األخيرة( من القانون رقم  71المادة  -110

ت األدوات المالية". أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداوال

 )ٱنظر ما سبق ذكره بخصوص تعريف بورصة القيم و السوق المنظمة(.
 .72.74من القانون رقم  14المادة  -111
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 L'intégritéثالثا: مبدأ النزاهة      

أ إن شفافية المعلومة وعمليات التداول تطدي طبيعيا إلى تحقيق مبدأ آخر هو "مبد      

النزاهة"، هذا األخير يستلزم أال يكون بعض األشخاص المتدخلين في عمليات البورصة 

حاصلين على امتياز تجاه المعلومة، أو معرفتهم المسبقة بوجود خطأ في تلك المعلومة أو 

. مبدأ النزاهة كما يرى أحد الباحثين هو "الضمان الممنوح 112أنهم يحوزونها لوحدهم

عمليات التداول، ذلك أن الثقة التي يضعها المستثمر في سوق  للمستثمرين حول سالمة

البورصة تفترض اقتناعه بأن هذه السوق تشتغل بشكل سليم وتقل فيها السلوكيات 

. ولهذا السبب فإن المشرع يعاقب جنائيا وتأديبيا على إتيان عدد من األفعال 113التدليسية"

 .115أو استخدام معلومات متميزة ،114المرتبطة أساسا بنشر معلومات كاذبة أو مضللة

 L'égalitéرابعا: مبدأ المساواة        

إن المخالفات المتعلقة بالمعلومات المالية )استغالل معلومة امتيازية كمثال( تطدي        

إلى المساس بمبدأ جوهري آخر هو مبدأ المساواة. وهذا المبدأ ال يقتصر فقط على مساواة 

ة، بل يشمل كذلك المساواة أمام األسعار، وبشكل عام المساواة في المستثمرين أمام المعلوم

 المعاملة.

                                                           
n° 24, p. 25.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 112 

n° 59, p. 48.Op.cit., SPITZ (N.),  - 113 
يلي: "يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آالف  على ما 70..4من القانون رقم  44تنص المادة  -114

( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طريقة 22.222.( درهم إلى خمسمائة ألف )72.222)

 المالية...".ووسيلة معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد األشخاص المصدرين لألدوات 

المتعلق بالهيئة  44.70من القانون رقم  40يعد استغالل معلومات امتيازية جريمة معاقب عليها جنائيا، حيث تنص المادة  115 -

المغربية لسوق الرساميل على ما يلي: "كل شخص يحصل أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها 

دة عمدا على إنجاز عملية أو عدة عمليات في السوق سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس إلنجاز أو المساع

درهم أو  022.222من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن تقل عن 

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

مادة المعلومة المتميزة بأنها "كل معلومة مازال الجمهور يجهلها ، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر كما عرفت نفس ال       

بواحد أو أكثر من المصدرين لألدوات المالية أو بواحد أو أكثر من األدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون 

معنية أو المتصلة بهذه األخيرة. كما يمكن لهذه المعلومات أن تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو لها تأثير على سعر األدوات المالية ال

 المالي للشخص المصدر أو بآفاق تطور أداة مالية مازال الجمهور يجهلها ويمكن أن تؤثر في قرار المستثمر".



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

12 

 

ويتحقق مبدأ المساواة أمام األسعار عبر جعل أسعار األدوات المالية خاضعة لمنطق          

، وهذا األمر بالضبط هو ما دفع بالمشرع المغربي إلى تبني مبدأ وحدة 116العرض والطلب

ساطة في المعامالت من طرف شركات البورصة ضمن القانون السوق ومبدأ احتكار الو

فإجبارية االستعانة بخدمات شركات البورصة إلجراء معامالت على  .38.31رقم 

األدوات المالية يكرس مبدأ احتكار الوساطة في المعامالت. أما عدم جواز التعامل على 

بدأ وحدة السوق و مركزة األدوات المالية المسعرة إال داخل بورصة القيم فهو يكرس م

، حيث إن مرور جميع عمليات البيع والشراء عبر هذين المبدأين يجعل كافة 117المعامالت

المستثمرين خاضعين لنوع من المساواة أمام تحديد األسعار. كما يكفل ذلك نوعا من 

المساواة في المعاملة، ومعناه "أن سوق البورصة يجب أن تنظم وفق نموذج يضمن 

 .118المتدخلين حقوقا مماثلة وحماية واحدة تجاه األسعار"لمختلف 

يستنتج من خالل ما سبق أن المبادئ المططرة لعمليات البورصة تتحد  :خالصة      *

لتحقق نفس الغاية  وهي حماية المستثمرين والنظام المالي، وهذا ما يفسر التداخل الكبير 

                                                           
andes. Le prix qui résulte de cette “Le marché est lieu de la confrontation des offres et des dem - 116

confrontation est le prix d'équilibre, le juste prix. Le droit des marchés financiers ne fait que prolonger 

la théorème de la science économique, (la loi de l'offre et de la demande) des économistes classiques 

qui a trouvé sa traduction en droit des marchés financiers, dans un principe d'égalité devant le prix”. 

- PLETIER (F.), Op.cit., n° 173, p. 112, 113. 

 
ي على ما يلي: "ال يجوز إجراء معامالت تتعلق بأدوات مالية مدرجة ف 72.74)الفقرة األولى( من القانون رقم  00تنص المادة  -117

 جدول أسعار بورصة القيم إال في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا ألحكام هذا القانون".

ويعد المبدأ المكرس في هذه المادة ذا أهمية قصوى، نظرا لما يشكله التعامل في األدوات المالية المقيدة في بورصة القيم دون المرور 

قومات السوق المالية المنظمة نتيجة حجب نسبة مهمة من المعامالت عن أجهزة اإلدارة بواسطة شركات البورصة من مساس بم

والتسيير والمراقبة، مما يؤدي إلى تقويض نظام التسعير وشروط الشفافية، ومن جهة أخرى ما قد يترتب عن هذا التعامل من تملص 

فة إلى التهرب من الحقوق الضريبية المقررة على تفويت من أداء العموالت الواجبة لشركات البورسة والشركة المسيرة باإلضا

 األدوات المالية. ٱنظر بهذا الخصوص:

، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 7أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي )البنيات والفاعلون(، ط.  -

 .771، ص. 0226

organisé selon un modèle assurant aux divers intervenant, sinon des  “Le marché financier doit être - 118

droits identiques vis-à-vis du prix de marché, à tout le moins une certaine protection quant à ce prix. 

On parlera alors plus volontiers d'équité que d'égalité”. 

- PLETIER (F.), Op.cit., n° 197, p. 123. 
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ا أن المشرع يتدخل بصرامة من أجل ، كم119بين هذه المبادئ وتأثيرها على بعضها البعض

 فرض احترام هذه المبادئ عبر فرض جزاءات تأديبية وجنائية على المخالفين.

 المبحث الثاني: خصوصيات عمليات البورصة     

تتضح أكثر الطبيعة الخاصة لقانون بورصة القيم عندما نمعن النظر في األحكام التي      

لها، إذ أن المستثمر مثال يكون ملزما قانونا باالستعانة تطبق على بعض العمليات التي يشم

. وأحيانا يكون 120بإحدى شركات البورصة من أجل الشراء أو البيع في سوق بورصة القيم

المستثمر مضطرا بحكم الواقع إلى االستعانة بخدمات بعض المهنيين ذوي التجربة من أجل 

 )المطلب الثاني(. 121لوقت والمجهودإدارة محفظة األدوات المالية الخاصة به، ربحا ل

وتمتد تلك الطبيعة الخاصة لتنعكس بشكل مباشر على أطراف هذه العمليات، حيث      

يالحظ أن قرار بيع أو شراء أدوات مالية مسعرة يخرج بشكل كبير عن الصيغة المألوفة 

اآلخر بل ال  إلبرام عقود البيع العادية، فالمستثمر ال يكون على اتصال مباشر بالمتعاقد

يعرفه نهائيا، كما أن قراره بالبيع والشراء في أداة ما رهين بالمعلومات الدقيقة المتوفرة 

حول تلك األداة المالية وبتم ذلك وفق مسطرة خاضعة لمراقبة السلطات المختصة مما يجعل 

   عمليات التداول في البورصة تقوم على منطق تعاقدي فريد من نوعه )المطلب األول(. 

 المطلب األول: الخصوصيات المتعلقة بأطراف العملية     

تتميز عمليات البورصة بتدخل عدة فاعلين في إبرام الصفقات المنصبة على األدوات      

المالية يتبادلون التأثير فيما بينهم من خالل عدة آليات، مما جعل هذه العمليات تتميز بطابع 

ليات البورصة بنظام قانوني خاص جعل إبرام جماعي )الفقرة األولى(، وتنفرد عم
                                                           

n° 27, p. 26.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 119 
التي نصت في فقرتها األولى على ما يلي: "ال يجوز إجراء معامالت تتعلق بأدوات  72.74من القانون رقم  00وذلك حسب المادة  -120

 ركات البورصة المعتمدة طبقا ألحكام هذا القانون".مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إال في بورصة القيم وبواسطة ش
ٱنظر، هشام فضلي، مسؤولية مدير المحفظة بين اإلطار العقدي وقيود النشاط المهني، مداخلة ضمن مؤتمر مسؤولية المهنيين، من  -121

 وما يليها. 424، ص. 0226 ،..تنظيم كلية القانون بجامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، منشورات جامعة الشارقة، ع. 
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المعامالت يتم لزوما عن طريق وسطاء ماليين معتمدين يتمتعون بحق احتكار إبرام 

المعامالت في البورصة، مما نتج عنه تدخل هطالء الوسطاء باسمهم الشخصي في كل 

ار أوامر بيع عملية ينجزونها وبالمقابل اختفاء شخصية أطراف العملية الذين يكتفون بإصد

وشراء إلى الوسيط المكلف من أجل تنفيذها و إنجاز الصفقة في أحسن الظروف )الفقرة 

 الثانية(. 

 لعميات البورصة (collectif)الفقرة األولى: الطابع الجماعي      

إن الصفقات المبرمة في سوق البورصة تختلف جذريا من حيث نظامها القانوني عن       

ية التي تتم بشكل تبادلي بسيط بين متعاقدين اثنين، فهي تعقد بين طرفين كل الصفقات التقليد

واحد منهما يجهل هوية اآلخر، وبثمن محدد بشكل موضوعي يسمى "سعر السوق" أو 

، وكل ذلك يتم وفق مسطرة محددة قبال تسهر عليها الشركة المسيرة 122"سعر البورصة"

 للبورصة.

فإن الصفقات في سوق البورصة تقوم على أساس  هذا من جهة، و من جهة أخرى     

المعلن عنها للعموم من طرف أشخاص يعدون أغيار  123المعلومات ذات الطابع "العمومي"

عن الصفقة وهم المصدرون لألدوات المالية محل الصفقة وبالتالي، فإن عقد بيع األدوات 

                                                           
يعرف أحد الفقه سعر البورصة بأنه: "القيمة التي يبلغها صك أثناء إحدى جلسات البورصة"، محمد يوسف ياسين، م. س.، ص.  -122

724. 
إن استعمال مصطلح "المعلومات ذات الطابع العمومي" له داللته، وينصرف إلى المعلومات الموجهة إلى جمهور المستثمرين  -123

لى قدم المساواة وذلك من أجل تمييزها عن كل معلومات ذات طابع خاص قد يحصل عليها المستثمر، كما لو تعلق األمر بمعلومات ع

، أو بمعلومات ذات طابع الخاص أو توصيات خاصة قائمة على تحليل شخصي يشكل استغاللها جريمة معاقب عليها جنائيا متميزة

 ستثمار المالي إلى عميله في إطار عالقة تعاقدية بينهما. لمعطيات السوق يقدمها مرشد في اال

 للتوسع بخصوص مفهوم المعلومات المتميزة في سوق البورصة، راجع:       

- BOULAAJINE (R.), La notion de l’information privilégiée : quelle définition?, in Revue de 

jurisprudence commerciale, n° 10 Bic, 2018. 

 أما بخصوص المرشدين في االستثمار المالي، ٱنظر:

طارق ترغروم، المرشدين في االستثمار المالي على ضوء قانون بورصة القيم المغربي الجديد، مقال منشور بالموقع االلكتروني  -

 .72:42، على الساعة 24/0272/.0، تاريخ الزيارة:  se.comwww.droitetentrepriلمجلة القانون واألعمال: 

 

http://www.droitetentreprise.com/
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للقواعد العامة لتفويت المالية في البورصة ال يمكن اعتباره مجرد عقد بيع عادي خاضع 

 .124الحقوق االجتماعية

وعلى العموم، فإن عمليات البورصة تتميز بطابعها الجماعي أو متعدد األطراف الذي      

 يميز مسطرة إبرام الصفقات، ويتجلى في ثالث خصائص أساسية كالتالي:

ة المسعرة، الخاصية األولى: تأثير طرف ثالث على عملية بيع وشراء األدوات المالي     

وذلك من خالل المعلومات ذات الطابع العمومي الموجهة إلى جمهور المستثمرين من 

طرف أحد األغيار عن الصفقة، فهي تحدث تأثيرين، أحدهما موضوعي من خالل التأثير 

. 125في التحديد الموضوعي للثمن أو سعر البورصة استنادا إلى نظرية كفاءة السوق

أثير على القرار الفردي الذي يتخذه المستثمر بالشراء أو واآلخر شخصي من خالل الت

 .126البيع

الخاصية الثانية: وجود مسطرة معينة يتعين اتباعها من أجل عقد الصفقات في      

 .127البورصة، وتتميز بتدخل هيئات رقابية تسهر على حسن إتمام المعامالت

بورصة على إحدى األدوات المالية الخاصية الثالثة: ارتباط العمليات التي تجري في ال     

ببعضها البعض أشد االرتباط بحيث يقوم مجموعها بتحديد السعر وفقا لقانون العرض 

 .128والطلب

                                                           
p. 35 et sv. Op.cit., PROROK (J.), -124 

حسب هذه النظرية، يقال أن السوق المالية تعمل بكفاءة على المستوى المعلوماتي إذا كانت المعلومة المتاحة حول الشركة أو  -125

ى األسعار المعلن عنها في السوق، وينتج عن هذا أن سعر األداة المالية يتغير مصدر األداة المالية ومحيطه االقتصادي تنعكس عل

باستمرار تبعا للمعلومات الجديدة الواردة إلى السوق. وحسب بعض الفقه البد لتحقيق الكفاءة  من شروط هي: تبادل المعلومة بحرية، 

نشورة. وينتج عن كفاءة السوق عدة نتائج من بينها: المساواة بين مجانية المعلومة، وجود رد فعل فوري للمستثمرين تجاه المعلومة الم

المتدخلين في السوق، ال أحد من المضاربين في البورصة يمكنه تحقيق الربح دائما، اتسام عملية االستثمار بالخطورة، التوزيع األمثل 

 لرؤوس األموال داخل السوق. ٱنظربهذا الشأن:

 - AVENEL (J.-D.), PEYARD (M.), Op.cit., p. 40-41. 

 - SPITZ (N.), Op.cit., n° 55, p. 45. 

 - DUPUY (Ph.) et autres, Op.cit., p.144. 

p. 35.Op.cit., PROROK (J.),  - 126 

.35Ibid, p.  - 127 

 .724محمد يوسف ياسين، م. س.، ص. 128 -

 ألخذ فكرة موسعة حول قانون العرض والطلب في عمليات البورصة، راجع: -
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 anonymat des partiesاألطراف  هويةالفقرة الثانية: اختفاء      

تتميز عمليات البورصة بأن المتعاملين فيها ال يعرفون بعضهم، إذ يكفي أن يعطي      

الزبون أمره إلى وسيطه ليقوم هذا األخير بتنفيذه وإجراء العملية حسب األصول المحددة 

 .129في نظام البورصة

األطراف فرضه مبدأ الوساطة اإلجبارية في إجراء العمليات على  هويةواختفاء       

األدوات المالية المسعرة بالبورصة، حيث "تطهل شركات البورصة وحدها دون غيرها 

، 130المعامالت التي تتعلق باألدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم" لتنفيذ

وكذا هاجس الحفاظ على شفافية المعامالت ووحدة السوق، حيث "ال يجوز إجراء معامالت 

تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إال في بورصة القيم و بواسطة 

 . 131طبقا ألحكام هذا القانون"شركات البورصة المعتمدة 

األطراف المتعاقدين في عمليات البورصة أن  هويةومن النتائج المترتبة عن اختفاء        

تصبح شركات البورصة المتمتعة بحق احتكار الوساطة في تداول األدوات المالية المسعرة 

و سداد المبالغ  "مسطولة عن أي تقصير محتمل لمصدري األوامر فيما يتعلق بتسلم السندات

 .132المتعلقة بأوامر البيع و الشراء التي يعرضونها في السوق"

وكما هو معلوم، فإن العقد بصفة عامة ينعقد بوجود إيجاب مقترن بقبول، لكن        

بخصوص عمليات البورصة فإن األمر يخضع لمنطق مختلف، فالمتعاقدين في البورصة 

مة على التحديد الموضوعي ألسعار األدوات المالية، يخضعون آللية السوق التعاقدية القائ

وذلك من خالل مقابلة أوامر البيع و أوامر الشراء باستخدام نظام إلكتروني مركزي 

إذن فالمتعاقد في هذه  (.prix juste ) 133الستخالص سعر موضوعي لألدوات المالية

                                                                                                                                                                                     
- KARYOTIS (C.), Op.cit., p. 15 et sv. 

 .21محمد يوسف ياسين، م.س.، ص.  -129
 .72.74من القانون رقم  1.المادة  -130
 .72.74من القانون رقم  00المادة  -131
 .72.74من القانون رقم  .1المادة  -132

n° 173, p. 112, 113.Op.cit., PLETIER (F.),  - 133 
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ه، إنما يصدر أمر الشراء أو الحالة ال يتمتع بحرية اختيار المتعاقد اآلخر الذي سيتعاقد مع

البيع إلى وسيطه المالي الذي يقتصر دوره على إدخاله لنظام المفاوضة الجماعي  وانتظار 

 .134تنفيذه بمالقاته مع أمر صادر من الطرف المقابل

وتأسيسا على ما سبق، فإن عقد بيع األدوات المالية في البورصة ال ينشأ بمجرد         

من الطرف اآلخر وفق الصيغة التقليدية لعقد البيع، بل بوجود إيجاب من طرف وقبول 

إيجاب مستقل من البائع، وإيجاب مستقل من المشتري، فالحديث هنا عن إيجابين في آن 

واحد يمثالن تيار العرض والطلب المعبر عنه بأوامر البورصة، التي تشكل كلها إيجابا 

 .135موجها إلى متعاقد محتمل قد يوجد وقد ال يوجد

األطراف وخضوعهم آللية التسعير الموضوعي حسب بعض  هويةوينتج عن اختفاء       

تكريس مبدأ المساواة بين المستثمرين المشار إليه آنفا، وتكريس مبدأ المنافسة  136الباحثين

الحرة في سوق البورصة، حيث إن حرية األطراف التعاقدية في تحديد السعر تتراجع لتفسح 

، التي تبناها المشرع 137من مدونة التجارة الفرنسية L.410-2 ق المادة المجال أمام تطبي

المغربي في المادة الثانية من قانون حرية األسعار والمنافسة التي تنص على ما يلي: 

"باستثناء الحاالت التي ينص فيها القانون على خالف ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتوجات 

                                                           
des sociétés cotées et marchés boursier, étude des DUMAS (H.), Le droit -BOUTHINON - 134

conditions juridiques de la détermination de la valeur de la société par le marché boursier, L.G.D.J., 

2014, p. 343 et sv. 

p.346 et sv.Op.cit., DUMAS (H.), -BOUTHINON - 135 

  - BOBILLIER (Ch.), Op.cit., p. 104. 
ويتجلى مبدأ المساواة هنا في خضوع جميع مصدري أوامر الشراء والبيع للمسطرة واحدة في تحديد السعر وإتمام المعامالت، كما  -136

أن قرار الشراء أو البيع يتم اتخاذه بناء على المعلومات المقدمة لكافة المستثمرين في السوق بشكل عمومي وليس خاص بكل مستثمر 

 لمعلومات يكون مصدرها عادة هو الشخص الذي يصدر األداة المالية محل التعاقد، راجع بهذا الخصوص:  على حدة، وهذه ا

- BOUTHINON-DUMAS (H.), Op.cit., p.343 et sv. 

- PROROK (J.), Op.cit., p. 34. 
 من مدونة التجارة الفرنسية على ما يلي:  L.410-2تنص المادة  -137

- “ Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens et des services (…) sont 

librement déterminés par le libre jeu de la concurrence”. 
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 1و  1بعده والمادتين  1ة مع مراعاة أحكام الفقرة والخدمات عن طريق المنافسة الحر

 .138أدناه"

وهذا يفسر لماذا يتدخل المشرع بعديا لمعاقبة كل من يعبث باستقرار السوق وبمبدأ       

تكوين األسعار بشكل موضوعي. لكن ال يعني ما سبق أن أطراف العملية يفقدون بشكل 

يحتفظ بحرية تحديد كمية األدوات المالية كلي حرية تحديد بعض شروط الصفقة، فالمتعاقد 

المتعاقد بشأنها، وطبيعة السعر الذي يريد الشراء به هل هو سعر محدد أم سعر مفتوح، 

 .139وكذا تحديد مدة تنفيذ أمر البورصة

األصل إذن، أن أسعار األدوات المالية تحدد بشكل موضوعي حيث تخضع لقانون        

وجود قيود على حركة األسعار سواء كانت صعودا أو  ، وبالتالي عدم140العرض والطلب

هبوطا، مما يجعل األسعار تعبر بشكل طبيعي عن القيمة الحقيقية لألداة المالية. لكن هناك 

من يرى أن هذه القاعدة غير مطبقة عمليا ألسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالمركز المالي 

يق األرباح من عدمه مستقبال، وأسباب للشركة المصدرة لألدوات المالية واحتماالت تحق

اقتصادية تتعلق بالتضخم وارتفاع سعر الفائدة. كل هذه األسباب تجعل قاعدة العرض 

والطلب لتحديد األسعار غير مطبقة، باإلضافة إلى أهم سبب يطثر على حركة األسعار أال 

لذي استتبع وهو المضاربة، حيث يعمد المضاربون إلى التالعب باألسعار وهو األمر ا

 .141تدخل المشرع بنصوص قانونية تحدد حركة األسعار يوميا سواء للصعود أو الهبوط

                                                           
رمضان  0صادر في  7.74.776المتعلق بحرية األسعار والمنافسة، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  724.70القانون رقم  -138

 .6211، ص. 0274يوليوز  04بتاريخ  6016(، ج.ر.ع. 0274 يونيو 2.) ..74

Op.cit., p. 345.DUMAS (H.), -BOUTHINON - 139 

    - BOBILLIER (Ch.), Op.cit., p. 104. 
إذا ما أردنا ترجمة بعض االصطالحات االقتصادية ذات المفهوم الليبرالي )التي تستعمل كذلك في عمليات البورصة( إلى  -140

 القانونية السائدة في نظرية العقد قلنا: االصطالحات

 العرض = اإليجاب -

 الطلب = القبول -

 السوق = العقد -

 المنافسة الحرة = توافق اإلرادتين. -

راجع بهذه الخصوص: محمد شيلح، أصول قانون االلتزامات والعقود من زاوية واضعه وموضوعه: محاولة قراءة في ق.ل.ع. من 

 .72، الهامش رقم 2.، ص. 7212، .انون واالقتصاد، ع. خالل سيرته، مجلة الق
 .772طاهر شوقي مؤمن، م.س.، ص.  -141
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   في البورصةالمطلب الثاني: الخصوصيات المتعلقة بآليات إبرام الصفقات       

يتم بيع األدوات المالية في البورصة عن طريق إصدار أوامر من العمالء إلى       

ن يقومون بتنفيذها، وهذه األوامر قد تكون أوامر للشراء أو أوامر الوسطاء الماليين الذي

 للبيع، ويطلق على كلتاهما أوامر البورصة.

وتعتبر أوامر البورصة بمثابة اإليجاب والقبول في عقد بيع األدوات المالية حيث تمثل      

شتري بأوامر الشراء إرادة البائع بأوامر البيع والذي يعتبر بمثابة اإليجاب، وتمثل إرادة الم

 .142والذي يعتبر بمثابة القبول، وبحدوث تالقي اإلرادتين ينعقد العقد

ومن المعلوم أن شراء وبيع األدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ال       

يتم بشكل مباشر من طرف المستثمرين، فالمشرع المغربي اشترط المرور لزوما عبر 

، يتلقون يتلقون أوامر 143مدين أطلق عليهم تسمية "شركات البورصة"وسطاء ماليين معت

البيع والشراء من قبل عمالئهم الذين تربطهم بهم عالقة عقدية، ثم ينفذونها في سوق 

                                                                                                                                                                                     
على ما يلي: "يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من األدوات المالية  72.74من القانون رقم  .7تنص المادة 

بورصة تغيير نحو االرتفاع أو االنخفاض، يتجاوز العتبات القصوى لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه األدوات خالل نفس جلسة 

 المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل".
 .727طاهر شوقي مؤمن، م.س.، ص.  -142
على أنه: "تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ المعامالت التي تتعلق  72.74من القانون رقم  1.تنص المادة  -143

 وات المالية المقيدة بجدول أسعار بورصة القيم".باألد

المتعلق بسوق رأس المال حيث جاء في  7220لسنة  .2من القانون رقم  71نفس المقتضى نص عليه المشرع المصري في المادة 

ها ذلك وإال وقع فقرتها األخيرة ما يلي: "يكون التعامل في األوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص ل

 التعامل باطال".

-L531أما المشرع الفرنسي فقد منح احتكار استقبال وتنفيذ أوامر البورصة إلى مقدمي خدمات االستثمار المنصوص عليهم في المادة 

   L531-10(، وقد منعت المادة Les prestataires des services d'investissementمن المدونة النقدية والمالية الفرنسية )  1

 من نفس المدونة كل شخص غير مقدمي خدمات االستثمار من تقديم خدمات االستثمار واتخاذها مهنة اعتيادية.

 للتوسع بخصوص االحتكار الممنوح لشركات البورصة المغربية في هذا الصدد، ٱنظر:

، 74ولة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد زكرياء العماري، حدود احتكار شركات البورصة للمعامالت المتعلقة بالقيم المنق -

 .7.7، ص. 0274

 وبخصوص شركات السمسرة في مصر، راجع:

 وما يليها. .6.طاهر شوقي مؤمن، م.س.، ص. - 

 ، دار الفكر7عصام أحمد البهجي، النظام القانوني لشركات القيد واإليداع و الحفظ المركزي والسمسرة وصناديق االستثمار، ط.- 

 .وما يليها 012، ص. 0274الجامعي، االسكندرية، 

 أما بخصوص مقدمي خدمات االستثمار في فرنسا، ٱنظر:

- COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres, Op.cit., p. 94 et sv. 

- BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n°339, p. 467 et sv. 

- MERVILLE (A.-D.), Droit financier, Op.cit., p. 151 et sv. 
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البورصة على أحسن وجه ممكن للظفر بصفقة ترضي تطلعات العميل مصدر األمر. وتجد 

ثي المتمثل في حماية االدخار الموظف في هذه الوساطة اإلجبارية تفسيرها في الهاجس الثال

 .144األدوات المالية، وحدة األسعار، وشفافية السوق

وقد انعكس هذا الهاجس التشريعي في تنظيم مهنة الوساطة المالية على أوامر البورصة      

حيث أصبحت موحدة ومحددة األصناف لتجنب أكبر قدر من النزاعات المحتملة، ويتم 

عن طريق القواعد التي تضعها الشركة المسيرة للسوق، ومن تجلياتها  فرض هذه الوحدة

اشتراط أن تتضمن هذه األوامر تحديدا دقيقا للمبيع والثمن أو بعبارات أخرى أن تتضمن 

. وعند تطابق أوامر البيع والشراء في إطار اللعبة الحرة 145العناصر التقليدية لعقد البيع

والطلب، يتم تحريك سوق البورصة المبني على  للمنافسة المحكومة بقانون العرض

  .146مجموعة العقود

في  لذلك فإن دراسة الخصوصيات المتعلقة بآليات إبرام عقود بيع األدوات المالية     

البورصة تتطلب دراسة عقد الوساطة المالية من خالل الحديث عن خصوصيات إبرامه 

البورصة باعتبارها المحرك األساسي لهذا وتحديد تكييفه القانوني وكذا الحديث عن أوامر 

العقد )الفقرة األولى(، وإذا كان المنطق السليم يقتضي أن إصدار األدوات المالية يستتبعه 

تداولها داخل البورصة، فإن التداول بدوره يستلزم استنباط أحسن الطرق إلدارة وتدبير تلك 

، ويتم 147اتجة عنها على الوجه األكملاألدوات المالية ابتغاء تحصيل األرباح والفوائد الن

تحقيق هذه الغاية عبر االستعانة بأحد أهم األنشطة التي ترافق عملية بيع وشراء األدوات 

المالية، والتي بات اللجوء إليها في السنوات األخيرة يعرف انتشارا واسعا من طرف 

                                                           
, p. 132.Op. cit.Claire FAVRE, Restructuration des marchés boursiers: point de vue de juriste,  - 144 

p. 302. Op.cit.,D.), Droit financier, -MERVILLE (A. - 145 
ينها يخضع للمنطق الصرف لسوق البورصة إن عمليات البيع والشراء في اابورصة عبارة عن عقود بيع من نوع خاص، ألن تكو -146

القائم على مجابهة  أوامر الشراء والبيع الممثلة لتيار العرض والطلب من أجل استخالص سعر موحد يعرف بسعر السوق، ويمثل هذا 

 األخير القيمة المعطاة لألسهم من طرف السوق، ومن خاللها للشركة التي أصدرت تلك األسهم. ٱنظر بهذا الخصوص:

- BOUTHINON-DUMAS (H.), Op.cit., p. 331 et sv. 

- BOBILLIER (Ch.), Op.cit., p. 103 et sv. 
يوسف طباش، إدارة محافظ القيم المنقولة المتداولة بسوق األوراق المالية المغربية: الجوانب القانونية والقضائية، أطروحة لنيل  -147

-0270، جامعة محمد الخامس، الرباط، -السويسي-ونية واالقتصادية واالجتماعية الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القان

 .1، ص. .027
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علق األمر هنا بما المستثمرين قليلي أو عديمي الخبرة في مجال االستثمار المالي، ويت

 يصطلح عليه "إدارة محافظ األدوات المالية" )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: عقد الوساطة المالية      

يتم تأطير العالقة بين الوسيط المالي وعميله بموجب عقد وساطة خاضع لمجموعة من       

كييف قانوني لهذا العقد كان محل كما أن إيجاد ت)أوال(، الضوابط القانونية المتعلقة بإبرامه 

من جهة أخرى، فإن أوامر البورصة الصادرة عن العمالء )ثانيا(. نقاش فقهي وقضائي 

)ثالثا(، تخضع في إصدارها لبنود هذا العقد وللمقتضيات القانونية األخرى ذات الصلة 

مر حتى ويطرح في هذا الصدد إشكال يتعلق بتحديد األهلية الالزم توفرها في مصدر األ

 )رابعا(.يكون تصرفه صحيحا من الناحية القانونية 

 أوال: خصوصيات إبرام عقد الوساطة المالية       

في شكل  مفرغةاتفاقية وساطة يتم تأطير العالقة بين العميل وشركة البورصة بموجب      

سبية فقط ألن حرية ن غير أنها. ويتم إبرام هذا العقد وفقا لمبدأ الحرية التعاقدية، 148مكتوب

مضمون هذه االتفاقية محدد مسبقا من طرف المشرع في جزء كبير منه. وفي هذا الصدد 

)الهيئة المغربية لسوق ال ساميل  149من دورية مجلس القيم المنقولة 3.1.3تنص المادة 

على أن اتفاقية الوساطة توضح فيها على األقل البيانات التالية: هوية الزبون،  حاليا(

المستعملة لتوجيه أوامر البورصة وبيانات هذه األوامر، شروط تنفيذ األوامر الوسائل 

 خاصة توفر موجودات السندات والنقود، التزامات وكيفيات إعالم الزبون.

                                                           
من ن.ع.ب، التي جاء فيها: " تحدد اتفاقية الوساطة الموقعة بين شركة البورسة  6.7.2وهو ما يستنتج من خالل قراءة المادة   -148

ئص األوامر". النظام العام لبورصة القيم، مصادق عليه بقرار ومصدر األوامر على وجه الخصوص حقوق وواجبات الطرفين وخصا

 .142.، ص. 0272أغسطس  00بتاريخ  6126، ج.ر.ع. 0272يوليو  .، صادر في 0021.72لوزير االقتصاد والمالية رقم 
مجلس القيم المنقولة،  وردت هذه الدورية في الموقع االلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بدون رقم، تحت عنوان "دورية -149

 .70.22، على الساعة 4/0272/ 4، تاريخ الزيارة:  www.ammc.com. ٱنظر : 0274أكتوبر  7"،  آخر تعديل في 0270نسخة 
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التي يجب أن  الدنيااإلشارات اإللزامية ويستنتج من صياغة المادة أعاله أنها حددت       

، مما يعني أن األطراف بإمكانهم (Les mentions minimales) تتضمنها االتفاقية

االتفاق على مسائل أخرى كحاالت اإلعفاء من المسطولية العقدية، االتفاق على إدراج شرط 

، تحديد مدة العقد وشروط وكيفيات فسخه وتحديد أجل احتجاج العميل 150التحكيم في العقد

 ي يرونها ضرورية.و ما إلى ذلك من البنود الت151على اإلشعار بتنفيذ أمر البورصة

 ثانيا: التكييف القانوني لعقد الوساطة المالية      

أمرا ضروريا، إذ يتوقف عليه  لعقد الوساطة البورصية يعد إيجاد التكييف القانوني      

التي تجمع بين مصدر األمر والوسيط المالي.  العقديةتحديد القواعد المطبقة على الرابطة 

التكييف وذلك في ظل عدم ضبطه من قبل مختلف التشريعات ذا وقد عمل الفقه على بحث ه

 بما فيها التشريع المغربي.

على أن الوسطاء الماليين الذين  152وفي هذا الصدد، استقر الرأي لدى غالبية الفقه       

يكلفون بتنفيذ أوامر العمالء في البورصة يتصرفون كوكيل بالعمولة، حيث يكونون 

يا عن العملية التي أبرموها، وال تكون هناك أية عالقة مباشرة مسطولين وملتزمين شخص

وقد سبق لمحكمة النقض  .مجهولة فيما بينهم هويتهمبين مصدري األوامر الذين تظل 

 cse étsloe vs ة )الفرنسية أن أقرت مثل هذا التكييف القانوني بالنسبة لوكالء الصيرف

                                                           
من قانون سوق رأس المال المشار إليه آنفا على أن المنازعات  0.نشير في هذا اإلطار إلى أن المشرع المصري نص في المادة  -150

لين في مجال األوراق المالية تحل بالتحكيم فقط دون غيره، وهو مقتضى يتالءم بشكل كبير مع طبيعة هذه المنازعات التي بين المتعام

تحتاج إلى السرعة والفعالية و التخصص. وسنعود إلى هذه النقطة التي أثارت جدال واسعا في أوساط الفقه والقضاء بمصر بكثير من 

 لمسؤولية المدنية في الفصل الثاني من هذه الدراسة. التفصيل عند الحديث عن دعوى ا
(، وذلك AMFمن النظام العام لهيئة األسواق المالية  74.64.وقد ألزم المشرع الفرنسي بإدراج هذا البند في االتفاقية )المادة  -151

ؤولية الوسيط المالي كما سنأتي على بالنظر لما يترتب عنه من آثار هامة خصوصا فيما ستعلق بإثبات تنفيذ أمر البورصة وإثبات مس

 بيان ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

n° 792, p. 952.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 152 

     - DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Op.cit., n° 590, p. 499 

     - COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres, Op.cit., n° 103, p. 72 et 73. 

 .776، ص. 0222، 7، ع. 6.رشا حطاب، عقد التداول في البورصة، دراسة قانونية مقارنة، مجلة علوم الشريعة والقانون، م.  -
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lgélts ) المحكمة هذا التكييف في قرار حديث لها . وقد تبنت نفس 153في قرار قديم جدا

. وقد سبق للقضاء السعودي أيضا أن انتهى إلى أن الوسيط 1033154ديسمبر  31بتاريخ 

المالي في مجال األوراق المالية يعد وكيال بالعمولة عن موكله المستثمر وضامنا لتنفيذ 

 .155الصفقة على الوجه األمثل بناء على تعليمات هذا الموكل

غم أن النظام العام لهيئة األسواق المالية الفرنسية يقضي بأن مقدم خدمات ور      

االستثمار المعتمد لتنفيذ األوامر لحساب الغير يمارس نشاطه إما بوصفه سمسارا، وكيال أو 

يرى بأن السمسرة ال يتم اللجوء إليها إال في  156وكيال بالعمولة. إال أن بعض الفقه الفرنسي

تبرم خارج السوق المنظمة، أي في سوق التفاوض المباشر. بعض الصفقات التي 

وبخصوص الوكالة فإنه حسب نفس الفقه ال يتم اللجوء إليها في الواقع العملي وأن الوسيط 

 .  157المالي يتصرف بوصفه وكيال بالعمولة

                                                           
وكالء الصيرفة في فرنسا كانوا خالل وقت مضى هم المكلفون بالتوسط في إجراء المعامالت داخل البورصة قبل أن تحل محلهم  -153 

تم تعويض شركات البورصة بمقدمي خدمات االستثمار وذلك بموجب القانون رقم   7226، وفي سنة 7212لبورصة سنة شركات ا

 المتعلق بتحديث األنشطة المالية . وقد جاء في حيثيات القرار المشار إليه أعاله ما يلي: 21.-26

-“Attendu, d'une part, que les agents de change, dans l'achat et la vente des valeurs qu'ils négocient à la 

bourse, agissent, non comme mandataires des parties, mais comme des commissionnaires stipulant en 

leur nom personnel; que le contrat ne se forme qu'entre les agents de change qui ont concouru à la 

négociation, chacun d'eux ignorant le commettant de l'autre de telle sorte que, aucun lien de droit ne 

pouvant se créer entre des parties qui n'ont pas ensemble figuré au contrat et stipulé les unes vis-à-vis 

des autres, il en résulte qu’une action directe ne saurait exister au profit du donneur d'ordres acheteur 

contre l'agent de change vendeur”. 

- Civ. 14 juin 1892, DP 1893, 1, 500; cité par: BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n° 792, 

p. 952 et 953. 
 وردفي حيثيات هذا القرار ما يلي: -154

- « …Aux motifs propres que la société Bourse Direct n’a pas agit en qualité de mandataire de son 

client, mais de commissionnaire, comme elle le reconnaît elle-même, qu’en cette qualité, elle agit sur 

le marché boursier en son nom et s’engage à titre personnel dés lors qu’elle a passé l’ordre reçu de son 

client, que l’article L.421-11 de code monétaire et financier dispose d’ailleurs que les membres 

négociateurs d’un marché réglementé sont responsables de l’exécution des ordres qu’ils reçoivent… ». 

Cass. Com., 13 décembre 2011, n°10-10103, publié sur le lien suivant :  

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024988180 
لعام  7/0226/ ل/ د01م، في استئناف القرار 00/4/0221الموافق ل  4/7401/.، بتاريخ 0221/ ل.س/ 02القرار رقم  -155

عبد هللا بن صالح الخميس، منازعات الوسيط و المستثمر في تداول األوراق المالية، دراسة أحمد بن  -؛  أشار إلى هذا القرار: ه7401

 ...و  4.، ص .027فقهية قانونية مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، االرياض، 

n° 793, p. 953.Op. cit., BONNAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 156 
الوكالة يجد تطبيقا له في أوامر البورصة التي يرسلها العميل إلى وسيط غير مباشر  في هذا الصدد هناك بعض الفقه يرى أن عقد -157

 تتمثل مهمته في تلقي أوامر العمالء وإرسالها  إلى وسيط آخر له صالحية تنفيذها في السوق. ٱنظر في هذا الشأن:

 - COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres, Op. cit., n° 104, p. 73. 
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 أما بالنسبة للقانون المغربي، فإنه باستقراء النصوص القانونية ذات الصلة يتبين أن      

 18عقد الوساطة البورصية أقرب ما يكون إلى عقد الوكالة بالعمولة، وهو ما تطكده المادة 

من نفس القانون التي جاء فيها بأن الشركة المسيرة "تضمن لشركات البورصة تسليم 

 91و  10السندات وسداد المبالغ المستحقة لها برسم المعامالت المنجزة"، إضافة للمادتين 

من ن.ع.ب.، التي تطكد بأن شركات البورصة تكون  1.3.39والمادة  من نفس القانون

مسطولة عن إتمام الوضعيات العالقة التي ال يترتب عنها تسليم السندات مقابل النقود، 

وتعتبر مسطولة عن أي تقصير محتمل لمصدري األوامر فيما يتعلق بتسليم السندات وسداد 

التي يعرضونها في السوق، مما يعني أن  شركة  المبالغ المتعلقة بأوامر البيع والشراء

البورصة على غرار الوكيل بالعمولة تكون ملتزمة شخصيا تجاه األشخاص الذين تعاقدت 

 .158معهم

مصدري أوامر  هويةوالثابت من خالل هذه النصوص القانونية وما أكدناه آنفا، أن       

ماليين الذين يتولون تنفيذ األوامر البورصة تبقى خفية في العالقة التي تربط الوسطاء ال

المقابلة بعضهم ببعض، وتبعا لذلك فإنه ال توجد أية عالقة مباشرة بين مصدر األمر و 

شركات البورصة التي تتولى تنفيذ األمر في الجهة المقابلة، ومن باب أولى بينه وبين 

 المتعاقد اآلخر الذي يتم تنفيذ األمر المقابل لحسابه.

                                                                                                                                                                                     
اإلشارة هنا إلى أن أوامر البورصة ترسل من طرف العميل مباشرة إلى شركة البورصة لتنفذها في السوق، أو بطريقة غير  نود- 

مباشرة عبر مستقطبي األوامر الذين يوجهونها على وجه السرعة إلى شركة البورصة المكلفة بالتنفيذ، وعادة ما يكون مستقطب 

إن تلقي وإرسال أوامر لحساب الغير يعتبر من األنشطة المرتبطة التي تتشارك فيها شركات  األوامر عبارة عن مؤسسة ائتمان، حيث

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات  70..72من القانون  1و  1البورصة مع أشخاص آخرين كالمؤسسات البنكية؛ ٱنظر المادتين  

. كما قد يكون مستقطب 460، ص .027يناير  00درة بتاريخ ، الصا6.01المعتبرة في حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .72.74من القانون  62األوامر عبارة عن مرشد في االستثمار المالي، وذلك استنادا إلى الفقرة األخيرة من المادة 

ضافة للعمولة المقدمة إال أنه في هذه الحالة سيكون على المستثمر )مصدر األمر( أن يدفع عمولة إضافية لفائدة مستقطب األوامر إ

لشركة البورصة، لهذا من األفضل أن يتقدم بأوامره مباشرة إلى إحدى شركات البورصة لكي يتجنب المصاريف اإلضافية المترتبة 

 عن عملية استقطاب األوامر. راجع بهذا الخصوص:

 .1.-1.عمر العسري، م. س.، ص.  -
"يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو من مدونة التجارة ما يلي:  .40جاء في المادة  -158

 األشخاص الذين تعاقد معهم".

 ويمكن لألغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن عالقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل".
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على ما سبق، فإن تكييف نشاط الوسيط المالي الذي ينفذ أوامر العمالء في سوق تأسيسا      

البورصة على أنه عقد وكالة بالعمولة يقتضي من ناحية تطبيق القواعد الخاصة بالعقود 

بصفة عامة من تراض وأهلية و محل وسبب، إضافة إلى تطبيق القواعد الخاصة بعقد 

من قانون االلتزامات والعقود، شرط عدم  811إلى  948الوكالة الواردة في الفصول من 

والنصوص الخاصة  تعارض هذه النصوص مع القواعد المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة

 المنظمة لنشاط شركات البورصة.

ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أن المشرع المصري نص صراحة على منع الوسطاء      

في حالة تلقيهم أوامر من العمالء وذلك وفقا لنص المادة  الماليين من أن يتعاملو بأسمائهم

من الالئحة التنفيذية لقانون سوق الرأسمال المشار إليه آنفا، وهو ما دفع أحد الفقه إلى  142

تكييف عقد الوساطة المالية في ظل القانون المصري على أنه وكالة عادية ذات طبيعة 

 .159خاصة

 ثالثا: أمر البورصة      

لإلحاطة بمفهوم أمر البورصة، يتعين علينا القيام بتعريفه في نقطة أولى، ثم الحديث      

عن البيانات اإللزامية الواجب توفرها في األمر الصادر من طرف العميل، وأخيرا التطرق 

 ألهلية مصدر األمر.

 تعريف أمر البورصة .3

بورصة أو بموجب لم يعرف  المشرع الفرنسي أمر البورصة، سواء بموجب قوانين ال  

األنظمة والدوريات الصادرة بتنفيذها، ونفس الشيء ينطبق على بعض  التشريعات العربية 

باستثناء التعريف الذي وضعته لجنة عمليات البورصة ، 160التي استطعنا االطالع عليها

بفرنسا )هيئة األسواق المالية حاليا(  إذ عرفت أمر البورصة بأنه: "تعليمة معطاة من 

                                                           
 وما يليها. 16.طاهر شوقي مؤمن، م. س.، ص.  -159
 كالتشريع المصري  و التشريع الكويتي. -160
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يل إلى وسيطه المالي، كي يتدخل لحسابه بهدف شراء أو بيع قيم منقولة أو منتوج العم

من نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  98. وكذلك التعريف الوارد في المادة 161مالي"

، والتعريف الوارد في تعليمات تداول األوراق المالية الصادرة تنفيذا 162البورصة بالجزائر

، والتي أطلقت على 1001لسنة  42ألوراق المالية األردني رقم /ج، من قانون ا24للمادة 

 .163أمر البورصة إسم "التفويض"

أما المشرع المغربي فلم يعرف أمر البورصة إال مطخرا عقب صدور النظام العام  

منه ما يلي: "يعد  1.1.3، حيث جاء في المادة 1038غشت  11في  الجديد لبورصة القيم

يه بعده ب " أمر" تعليمة بشراء أو بيع أداة مالية يصدرها العميل أمر البورصة المشار إل

لشركة البورصة من أجل تنفيذها في سوق البورصة". وهذا التعريف شبيه إلى حد ما 

 بتعريف لجنة عمليات البورصة الفرنسية المشار إليه سابقا.

يطدي  غير أن تعريف أمر البورصة من طرف المشرع المغربي بكونه "تعليمة" قد 

من  3.3.1من المادة  33إلى خلق نوع من التضارب مع مفهوم "التعليمة" الوارد في البند 

 النظام العام لبورصة القيم التي جاء فيها: "يراد في مدلول هذا النظام العام ب: ...

وثيقة تصدرها الشركة المسيرة من أجل تفعيل هذا النظام وذلك طبقا تعليمة:  11-

وهناك من الفقه من يعارض بشدة استعمال مصطلح  م الجاري به العمل؛".للتشريع والتنظي

 .164" تعليمة" في تعريف أمر البورصة من طرف بعض التشريعات وبعض الفقه

                                                           
n° 287, Janvier 1995, p. 22.Bull. mensuel, COB,  - 161 

عرفت هذه المادة أمر البورصة بأنه:" تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة أو يبادر بها هذا األخير في إطار  -162

 وكالة تسيير أو نشاط بمقابل".
من تعليمات تداول األوراق المالية في بورصة عمان بأنه: "الطلب الذي يقدمه العميل  0في المادة  جاء تعريف "التفويض" -163

 للوسيط طالبا منه و مفوضا إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناء على شروط محددة من قبل العميل وفقا ألحكام هذا القانون".

 "وإذا كان هذا التعريُف صحيحاً من الناحية العملية إال أنه غير دقيق من الناحية تقول األستاذة رشا حطاب في هذا اإلطار:164 -

معينة، كذلك قد تكون التعليمات مجرد  القانونية، فالتعليمات عبارة عن توجيهاٍت عمليٍة موجهة إلى مرؤوس أو تابع بُغية تنفيذ أوامر

اصطالح  عقداً في أي حال من األحوال  لذلك نرى تجنب استعمالأن تكون  توصية أو نصيحة أو حتى بيانات تفسيرية وال يمكن

اصطالحي يدعو إلى هجر مصطلح   سبباً ذا طابع "تعليمات" وذلك لما فيه من غموض، هذا من ناحية. من ناحيٍة أخرى، فإن هناك

 المالي يتم جمعها ومن ثم إصدارها فيالتي تُنقل إلى الوسطاء الماليين أو أعضاء السوق  "تعليمات". في الواقع، إن أوامر البورصة

الغير وال تصدر هذه األوامر مباشرةً من  الغالب من قبل شركات مالية نشاطها الرئيسي يتمثل في استالم ونقل أوامر البورصة لحساب

وضوعه مستعار من العقد عقد من الباطن ما بين الشركة المالية والوسيط المالي م العمالء. إذاً عملية تنفيذ أمر البورصة تتطلب وجود
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، فقد أعطى الفقه جملة من التعريفات فقهية باألساسوحيث إن وضع التعاريف مسألة  

نه "وثيقة مكتوبة يطلب بواسطتها بأ ، حيث عرفه أحدهمالمختلفة والمتباينة ألمر البورصة

الزبون من وسيطه أن يشتري أو يبيع لحسابه سندات في سوق ممركزة وفق شروط 

. غير أن اشتراط الكتابة ليس ضروريا في إصدار أوامر البورصة، فقد سمح 165محددة"

كل من المشرع المغربي والمشرع الفرنسي وغيرهما من التشريعات المقارنة بتوجيه 

 .166طرق أخرى معترف بها قانوناو شفاهة عبر الهاتف أاألوامر 

وهناك من عرف أمر البورصة بأنه "توكيل ممنوح ألحدهم كي يشتري أو يبيع قيما      

لكن ما يعاب على هذا . 167منقولة، والذي ال يمكن تنفيذه مباشرة من طرف المستثمر"

نوع من الغموض. فما عبارة " الممنوح ألحدهم" الواردة به يشوبها  هو أنالتعريف 

مختلف التشريعات التي رأينا سابقا ال تسمح بتلقي المقصود بهذه العبارة؟ خصوصا أن 

من  وتنفيذ أوامر البورصة إال ألشخاص اعتبارية محددة تتمتع باحتكار قانوني، وبالتالي

 الواجب تحديد من هم هطالء المشار إليهم بتلك العبارة.

تجاوزه من خالل تعريفه أمر البورصة  168بعض الفقه حاولهذا الغموض في التعريف 

بأنه: "تعليمة مرسلة إلى مقدم خدمات استثمار من أجل  إنجاز صفقة شراء أو بيع قيم 

 ".المالي منقولة على مستوى السوق

                                                                                                                                                                                     
وبذلك فإن هذا التكييف على  الباطن، الذي يربط العميل بالشركة المالية، وبالتالي إن تنفيذ أمر البورصة يستلزم تعليمات من الرئيسي

شا حطاب، النظام العملية إال أنه غير دقيق من الناحية القانونية وال يمكن االستناد إليه منفرداً". راجع ر الرغم من صحته من الناحية

 .717القانوني ألمر البورصة، م. س.، ص. 

, Dunod, Paris, 2008, p. 41.éd. eJ.), Bourse et marchés financiers, 3-LEHMANN (P. - 165 
ن من في فقرتها الثالثة على ما يلي:" يجوز للعمالء إرسال األوامر عبر جميع الوسائل التي تمك 72.74من القانون  .0تنص المادة -166

 تحديد أصحابها و صحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

 يجب أن تكون هذه األوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف". 

n d’acheter ou de vendre des valeurs mobilièrs, l’ordre de bourse est un mandat donné à quelqu’u «- 167

mais il n’est pas donné directement par l’investisseur », MERVILLE (A.-D.), Droit financier, Op.cit., 

p. 48. 

ROLLANDE (L.), CHANOINE (Ph.), Pratique des marchés de capitaux, Dunod, Paris, -BERNET - 168

2010, p. 53. 
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يستنتج إذن أن عبارة "أحدهم" الواردة في تعريف األستاذة "ميرفاي" تنصرف بال شك  

، باعتبارهم المطهلين لتلقي وتنفيذ سلفاار و الذين أشرنا إليهم إلى مقدمي خدمات االستثم

من   L531-1و  L321-1أوامر البورصة الصادرة من طرف العمالء حسب المادتين

 .169المدونة النقدية والمالية الفرنسية

بأنه "التوكيل الذي يعطيه الزبون ألحد الوسطاء كي أمر البورصة كما عرف فقه آخر 

له في البورصة أوراقا مالية معينة، وال يكون لهذا األمر مفعوله إال إذا يبيع أو يشتري 

وهذا التعريف األخير هو الذي نتفق معه، نظرا  .170أعطي للشخص المختص أي الوسيط"

 لدقته وشموليته.

 البورصة أمربيانات وأنواع  .1

ع.ب، من ن. وما بعدها 1.1.4ورد تنظيم أنواع أوامر البورصة في المادة           

 وينبغي أن يتضمن كل أمر بورصة حسب األحوال مجموعة من البيانات الالزمة كالتالي:

 بيان السعر: -أ          

عدة أوامر نكتفي هنا بإيراد  تنقسم أوامر البورصة من حيث بيان السعر إلى          

 :أبرزها كالتالي

ري الثمن األقصى الذي يكون هو الذي بموجبه يحدد المشت د:ومحد بثمناألمر  -         

يتميز و. 171على أساسه يقبل تفويت سنداته مستعدا ألدائه وبالنسبة للبائع الثمن األدنى الذي

 .172النوع من أوامر البورصة بكونه يحمي المستثمر من تقلب األسعار هذا

                                                           
، 0272، 07راجع: طارق ترغروم، النظام القانوني ألمر البورصة، دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة الحقوق )المغربية(، ع.  -169

 .717ص. 
 .22محمد يوسف ياسين، م.س.، ص.  -170

 من ن.ع.ب. 1...4المادة 171 -

p. 41. Op.cit., J.),-LEHMANN (P. - 172 
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ور هو األمر غير المقترن بأي إشارة للثمن. يوجه األمر المذك األمر بالسوق: -          

للتنفيذ بمختلف األثمنة المتضمنة في دفتر األوامر إلى غاية نفاذ كميته. وتكون له األولوية 

على األمر ذي الثمن المحدود. وفي حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي، يحذف األمر أو ما 

 . 173تبقى منه

ة للثمن. يوجه األمر غير المقترن بأي إشار هو المحدود: السوق بثمن األمر -            

األمر المذكور للتنفيذ بمختلف األثمنة المتضمنة في دفتر األوامر إلى غاية نفاذ كميته. 

وتكون له نفس األولوية كاألمر بالسوق. غير أنه في حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي، يتم 

إذا تعذر ذلك، تحويل األمر أو ما تبقى منه إلى أمر بثمن محدود بسعر المعاملة األخيرة أو 

 .174بالسعر المرجعي

 ومدة صالحية األمربيان الكمية  -ب        

إلى بيان السعر، يجب أن يتضمن أمر البورصة بيان الكمية. والمقصود ببيان إضافة         

الكمية تحديد كمية السندات المراد شراطها أو بيعها وإال فإن العملية ناقصة النعدام تحديد 

 ذي يعتبر سببا لبطالن عقد البيع.الشيئ المبيع ال

 1.1.38حددتها المادة  يضاف إلى ما سبق بيان المدة أو مدة صالحية األمر، والتي        

قد تكون يوما واحدا حيث يكون األمر صالحا لجلسة البورصة التي سجل ف .من ن.ع.ب

مدد المشار إليها وما إلى ذلك من ال أثناءها. وقد يكون األمر صالحا إلى غاية تاريخ محدد

حذف األوامر المضمنة في دفتر أوامر األداة شركة المسيرة لل ويجوز. في نفس المادة

المعنية قبل انصرام مدة صالحيتها، إذا تطلبت بعض العمليات على السندات أو العروض 

 .176بقوة القانونتلقائيا ووعند انتهاء مدة صالحية األمر فإنه يعتبر الغيا  ،175العمومية ذلك

                                                           
 من ن.ع.ب. 2...4المادة 173 -

 من ن.ع.ب. 72...4دة الما174 -

 من ن.ع.ب. 07...4المادة 175 -
 من ن.ع.ب. 02...4المادة  -176
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 الشيء المبيعوعلى العموم، يستنتج مما سبق أن كل أمر بورصة وجب أن يحدد بدقة        

. باإلضافة إلى بيانات 177، أو بعبارات أخرى العناصر التقليدية لعقد البيعثمنهو  وكميته

ونوع الحساب )لحساب عميل/لحساب غير أخرى ضرورية كاتجاه األمر )بيع/ شراء(، 

 .178العميل...(

 رابعا: أهلية مصدر أمر البورصة         

صراحة على ضرورة توافر األهلية في الشخص الذي  38.31لم ينص القانون رقم         

يرغب في تداول األدوات المالية المسعرة في البورصة، األمر الذي يقتضي الرجوع إلى 

لمباشرة  القواعد العامة الواردة في ق.ل.ع. ومدونة األسرة والمتعلقة بأهلية الشخص

 التصرفات والمعامالت القانونية.

من ق.ل.ع فاألهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله  1حسب الفصل         

، وبالرجوع إلى مدونة األسرة نجدها تقسم األهلية إلى نوعين: أهلية وجوب 179الشخصية

جبات التي وأهلية أداء، فأهلية الوجوب هي صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل الوا

. أما أهلية األداء 180يحددها القانون، وهي مالزمة له طول حياته وال يمكن حرمانه منها

فهي صالحية الشخص للمارسة حقوقة الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون 

 .181شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها

 ها مصدر أمر البورصة؟فما هي إذن األهلية التي يجب أن يتمتع ب        

لما كانت األوامر الصادرة من أجل شراء وبيع األدوات المالية في بورصة القيم         

يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنه يشترط لصحتها ضرورة أن يكون 
                                                           

p. 302. Op.cit.,D.), Droit financier, -MERVILLE (A. - 177 
 من ن.ع.ب. 1....4المادة  -178
بمثابة مدونة  .12.2سنة شمسية كاملة". القانون رقم  71من مدونة األسرة المغربية فإن "سن الرشد القانوني  022حسب المادة  -179

 .بتاريخ  714.(، ج.ر.ع. 0224فبراير  .) 7404ذي الحجة  70بتاريخ  7.24.00األسرة، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .471، ص. 0224فبراير 
 من مدونة األسرة. 021المادة  -180
 من مدونة األسرة. 021المادة  -181
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رة عن الشخص المعني كامل األهلية أي أن تكون له أهلية األداء، أما بالنسبة لألوامر الصاد

ناقصي األهلية فلصحتها البد من موافقة الولي وإال كانت قابلة لإلبطال لمصلحة 

. وال يطرح مشكل األهلية بالنسبة لمصدر األمر في الحالة التي يكون فيها هذا 182القاصر

 األخير شخصا معنويا.

 الفقرة الثانية: إدارة محافظ األدوات االمالية        

، 183ظ األدوات المالية ضمن ما يسمى "التدبير لحساب الغير"تدخل إدارة محاف        

ويقصد به "مجموع األنشطة التي يقوم من خاللها شخص )وكيل( تحت مسطوليته  بتدبير 

 .184األصول المالية للغير"

ويمكن تعريف محفظة األدوات المالية بأنها "تشكيلة من األوراق المالية المتنوعة،        

ة ودقة فائقتين، يديرها المستثمر بنفسه، أو ينوب عنه غيره، بحيث يتحقق يتم اختيارها بعناي

 .185أكبر عائد ممكن، وأقل خطر محتمل"

ويتم تكوين وإدارة محافظ األدوات المالية في إطار تصور نظري محدد تتجاذبه عدة        

ديم "ال ، والتي تتماشى مع المثل االنجليزي الق186مفاهيم، كالمردودية والخطر والتنويع

تضع كل ما لديك من بيض في سلة واحدة" بمعنى ال تضع كل أموالك المستثمرة في أسهم 

 . 187شركة واحدة ألن ذلك يعرضك لمخاطر فشل هذا المشروع وعدم تحقيق أرباح

ويتطلب تحقيق ما سبق مجموعة من المعارف التقنية المعقدة وتتبعا مستمرا لوضعية        

ة للسندات. لذلك فإن غالبية المدخرين )أفراد ومقاوالت( يفضلون السوق والشركات المصدر

                                                           
، ماي 76بورصة، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، ع. زكرياء العماري، تداول القيم المنقولة في ال -182

 . 12، ص. 0222
 ٱنظر الكتاب الثاني من دورية مجلس القيم المنقولة )الهيئة المغربية لسوق الرساميل( تحت عنوان: "التدبير لحساب الغير". -183

p. 18. Op.cit., DUPUY (Ph.) et autres, - 184 
 ..6، ص. 0270، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 7حمد علي كرسون، أحكام محافظ األوراق المالية االستثمارية، ط.وليد م -185

p. 131.Op.cit., DUPUY (Ph.) et autres,  - 186 
 .64وليد محمد علي كرسون، م.س.، ص.  -187

  424عقدي وقيود النشاط المهني، م. س.، ص. ٱنظر كذلك في هذا المعنى: هشام فضلي، مسؤولية مدير المحفظة بين اإلطار ال
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أن يعهدوا بادخاراتهم إلى مسيري محافظ محترفين يمارسون نشاطهم في إطار مقاوالت 

مالية متخصصة في تدبير األصول لحساب الغير تدعى شركات تدبير محافظ األدوات 

 .188المالية

ية جماعيا: إذا كان الوكيل يتكلف بإدارة األصول ويكون تدبير محافظ األدوات المال       

المالية لعدة أشخاص ضمن محفظة واحدة في إطار ما يعرف بهيئات التوظيف الجماعي 

. وبالمقابل إذا كانت اإلدارة تخص زبونا واحدا فإنها تسمى OPCVM 189للقيم المنقولة

 . discrétionnaire ou individualisé 190إدارة فردية

قتصر في هذا المقام على دراسة إدارة المحافظ الفردية فقط دون المحافظ وسن        

الجماعية التي سنكتفي باإلحالة بخصوصها على بعض الدراسات المتخصصة التي تناولتها 

 .191بالتفصيل

تحديد مفهوم  وعليه، ارتأينا معالجة هذه الفقرة في ثالث نقاط، حيث سنحاول بداية        

( ، ثم سنحاول الوقوف عند مختلف أشكال إدارة أوال)لألدوات المالية فردية إدارة المحافظ ال

خصوصية إبرام عقد إدارة المحفظة الفردية  حول(، وننتهي بالحديث ثانياالمحافظ الفردية )

 لألدوات المالية )ثالثا(.

                                                           
voir dans ce sens: - 188 

- ASSAKTI (H.), La gestion de portefeuille individuelle sous mandat: quelle responsabilité pour les 

sociétés de bourse?, in Revue AL MILAF, n°15, november 2009, p. 38. 

- DUPUY (Ph.) et autres, Op.cit., p. 131.  

 4يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، صادر بتاريخ  .07..7.2ٱنطر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -189 

 . .712، ص. .722أكتوبر  6بتاريخ  .400، ج.ر.ع. .722شتنبر  07موافق  7474ربيع األول 

n°205, p. 285. cit.,Op.BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 190 

    - ASSAKTI (H.), Op.cit., p. 39. 

    - DUPUY (Ph.), FONTAINE (P.), HAMET (J.), Op.cit., p.16 et sv. 
 ٱنظر بهذا الخصوص: -191

ة العلوم خالد المالكي، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في البورصة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون األعمال، كلي -

 .0272-0222القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 .777يوسف طباش، م. س.، ص.  -
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 : مفهوم إدارة المحافظ الفردية لألدوات المالية أوال       

من  14غربي إدارة المحافظ الفردية لألدوات المالية من خالل المادة نظم المشرع الم      

التي جاء في البند الرابع من فقرتها الثالثة ما يلي: "...كما يجوز  38.31القانون رقم 

 لشركات البورصة أن تزاول أيضا واحدة أو أكثر من األنشطة المرتبطة التالية:

 .تسيير محافظ السندات بموجب وكالة..." -1

باإلضافة إلى مقتضيات الكتاب الثاني من دورية مجلس القيم المنقولة تحت عنوان       

"التدبير لحساب الغير"، وبالضبط ضمن مقتضيات القسم الثالث المعنون "بتدبير المحفظات 

الفردية للقيم المنقولة عمال بوكالة" في بابه األول بعنوان "التدبير عمال بوكالة من قبل 

 بورصة". شركات ال

ويالحظ أن المشرع المغربي يستعمل مصطلح "تسيير المحافظ" أو "تدبير المحافظ"       

وفي هذا اإلطار يرى  (.cé tseo tl vs et osisi ccse)على غرار المشرع الفرنسي 

أحد الباحثين أن مصطلح "التدبير منظور إليه من الزاوية االقتصادية، فهو مصطلح 

ن دراستنا هي دراسة قانونية، فإن مصطلح اإلدارة هو المناسب، اقتصادي صرف، وحيث إ

 .192ذلك أنه مصطلح ينحدر من وسط قانوني"

لكن من جهتنا نرى أنه ال توجد أهمية للتفريق بين مصطلحي "اإلدارة" و "التدبير"،       

فمن جهة أولى ال يترتب عن ذلك أي أثر قانوني يذكر، ومن جهة ثانية يستحسن توظيف 

مصطلحين معا على اعتبار أن البحث في عمليات البورصة من األمور التي يتداخل فيها ال

 ما هو اقتصادي بما هو قانوني إلى حد بعيد.

                                                           
 .2يوسف طباش، م.س.، ص.  -192
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ولم يقم المشرع المغربي بتعريف نشاط إدارة المحافظ الفردية لألدوات المالية، بخالف       

فردية لمحفظة تضم واحدة أو  ما فعل المشرع الفرنسي الذي عرفه بأنه "التدبير بطريقة

 .193أكثر من األدوات المالية في إطار وكالة ممنوحة من قبل أحد من الغير"

وهناك من الفقه عرفها بأنها "النشاط الذي يقوم من خالله شخص مهني بتدبير محفظة       

 .194األدوات المالية الخاصة بكل عميل على حدة بطريقة مستقلة"

إدارة المحافظ الفردية تقوم على مبدأ الفصل بين محافظ العمالء  وعلى العموم فإن       

وإدارتها بطريقة مستقلة، وذلك ما يميزها عن إدارة المحافظ الجماعية في إطار هيئات 

 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 : أشكال إدارة المحافظ الفردية لألدوات الماليةثانيا       

لجأ إليها المستثمر في تكوين محفظته وإدارتها، فإذا كان خبيرا األشكال التي ي تتنوع      

بمسائل االستثمار المالي فإنه سيعتمد بال شك على قدراته الذاتية في إدارة محفظته، وهذا 

 .195الشكل من اإلدارة يسمى إدارة مباشرة

لمالي أما إذا كان المستثمر مفتقدا لعنصري الخبرة والتخصص في أسس االستثمار ا       

وقواعده فسيصبح من العسير عليه أن يدير محفظته إدارة ناجحة، حيث يتطلب منه األمر 

متابعة يومية للسوق المالية ودراية واسعة بمختلف األدوات المالية وبتقنيات التعامل فيها، 

باإلضافة إلى ضرورة وضع سياسة استثمارية متكاملة قائمة على وضع مزيج من البدائل 

ى نحو يحقق األهداف المسطرة ويقلل المخاطر؛ وهذه األمور تتطلب الخبرة والفرص عل

                                                           
“Le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisé, des portefeuilles incluant un ou  - 193

plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers”. l'article D.321-1.4 de 

code monétaire et financier français.  

p. 134.Op.cit., D.), Droit financier, -MERVILLE (A. - 194 
 .424هشام فضلي، م. س.، ص.  -195

- ASSAKTI (H.), Op.cit., p. 39. 
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والتخصص فيمن يباشر إدارة المحفظة وتقف حائال أمام المستثمر العادي إلدارة المحفظة 

 .196بنفسه

في ضوء االعتبارات السابقة، أصبح من الضروري على المدخر غير المتخصص أن       

ظته وإدارتها واالستفادة من خبراته، وتأخذ هذه المساعدة يستعين بالغير في تكوين محف

شكلين: األول أن يلجأ المدخر إلى أحد المتخصصين للحصول منه على اإلرشادات المالية 

 (،le conseil en investissement financier) 197المتعلقة باالستثمار في البورصة

  .رعلى أن يبقى القرار النهائي باالستثمار في يد المدخ

والثاني، أن يوكل المدخر إلحدى الشركات المتخصصة مهمة إدارة محفظته إدارة       

حيث يترك  ،198(délégué gestion la)كاملة وهو ما يعرف بالتدبير المفوض أو الكامل 

لها وضع خطة االستثمار وتنفيذها في البورصة، ويطلق على العقد الذي يجمع المدخر 

، في هذه الحالة، وكالة التدبير تأسيسا على أن اإلدارة تتم بموجب بالشركة المسيرة للمحفظة

الوكالة الممنوحة من صاحب المحفظة لمديرها، وهذا الشكل من اإلدارة هو المفضل لدى 

، وتضطلع به في المغرب شركات البورصة 199المستثمرين بمقارنة باألشكال األخرى

 الموالية. وسنقتصر على دراسته لوحده كما سيأتي في الفقرة

                                                           
 .424، م. س.، ص. هشام فضلي -196
فإن المرشدين في االستثمار المالي يمكنهم أن يزاولو بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو  72.74من القانون رقم  62حسب المادة  -197

 أكثر من األنشطة المشار إليها في هذه المادة، ومن بينها: اإلرشاد في مجال تسيير محافظ األدوات المالية.

 - 198 p. 100Op.cit., KARYOTIS (C.),  

      
 راجع بهذا الخصوص:  -199

 .42هشام فضلي، م. س.، ص.  -

- ASSAKTI (H.), Op.cit., p. 39. 

نود أن نشير هنا إلى أنه تنفيذا للخطة االستثمارية المرصودة إلدارة المحفظة يتمتع المدير باالستقاللية في اتخاذ قرار االستثمار  -

الممنوحة للمدير في هذا الصدد معيار أساسي وحاسم في التفرقة بين عقد إدارة المحفظة وعقد وديعة  وتحديد طريقة تنفيذه، فالحرية

السندات. هكذا، إذا كان العقد يحتفظ للعميل بسلطة واسعة في اتخاذ القرار المتعلق بتسيير المحفظة، يتم تكييف العقد على أنه مجرد 

 ستخلص االجتهاد القضائي الفرنسي هذا الحل في عدة قرارات. ٱنظر من بينها كمثال:مسك لحساب السندات وليس وكالة تدبير، وقد ا

- CA Colmar, 3 juin 1982; CA Paris, 3 décembre 1986. Cité in: SFYROERAS (A.), Op. cit., p. 57. 
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 ثالثا: إبرام عقد تدبير المحفظة الفردية لألدوات المالية       

عندما يعهد أحد المدخرين بتدبير أدواته المالية إلى شركة بورصة، فإن توكيل التدبير       

. إضافة إلى 201، وهذا العقد هو عقد الوكالة200يتم وفقا لعقد من عقود القانون المدني

 .202ا في دورية م.ق.م. ال سيما قواعد األخالقياتالقواعد المنصوص عليه

وعليه، فإن إبرام وكالة التدبير يتطلب كسائر العقود توفر العناصر العامة للعقد من        

تراض وأهلية ومحل وسبب. وفي هذا الصدد، يتعين على شركة البورصة المسيرة 

لية القانونية للزبون والصفة للمحفظات قبل التوقيع على توكيل التدبير، أن تتأكد من األه

المطلوبة للتصرف. وعندما يكون الزبون شخصا معنويا، تتحقق الشركة المسيرة للمحفظات 

من كون ممثل هذا الشخص المعنوي يتوفر على األهلية للتصرف باسمه، إما بصفته ممثال 

دالء بكل قانونيا أو بموجب توكيل، وفي هذا اإلطار تطالب الشركة المسيرة للمحفظات اإل

 .203مستند يسمح لها بالتحقق من تأهيل الممثل أو تعيينه

وإذا كان تحديد بنود أي عقد يخضع كقاعدة عامة للحرية التعاقدية لألطراف، فإن عقد       

تدبير المحفظة الفردية يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الدنيا اإللزامية المنصوص 

، والتي توضح بالملموس حجم التدخل التشريعي من 204من د.م.ق.م 1.1.1عليها في المادة 

أجل تأطير العالقات التعاقدية في عمليات البورصة، وهو تدخل محكوم بهاجس حماية 

 العمالء و ضمان السير الجيد لسوق البورصة. 

وتلزم الشركة المسيرة للمحفظات بإعداد توكيل التدبير في نظيرين، يوجه نظير        

ون و النظير اآلخر تحتفظ به الشركة المسيرة للمحفظات ضمن ملف منهما إلى الزب
                                                           

p. 46. Op.cit.,DUPUY (Ph.) et autres,  - 200 
 من ق.ل.ع. 112بإجراء عمل مشروع لحسابه" الفصل  "الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر -201

.p. 43 Op.cit.,ASSAKTI (H.),  - 202 
 من د.م.ق.م. 0....المادة  -203
 من د.م.ق.م على ما يلي: "تحدد اتفاقية توكيل التدبير، البيانات الدنيا التالية: 0....تنص المادة  -204

ر، وعند االقتضاء القيود المطبقة على التوظيفات، جازية الشركة المسيرة غرض التوكيل، مدى التوكيل، األهداف المحددة للتدبي  -

للمحفظات التي ال يمكن أن تكون مرتبطة بعدد المعامالت المنجزة، واجبات وكيفيات إعالم الزبون خاصة حول سياسة التدبير المتبعة 

كة المسيرة للمحفظات إخطار الزبون به، التزامات والعمليات المنجزة ونتائج التدبير، مستوى الخسارة الذي يستوجب على الشر

 الشركة المسيرة للمحفظة والزبون، مدة التوكيل وكذلك كيفيات تجديد االتفاقية وفسخها".
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. ويالحظ من خالل ذلك أن عقد تدبير المحفظة الفردية من العقود الشكلية التي 205الزبون

 استلزم المشرع أن تأتي في قالب مكتوب.

ات اإلشارة إلى أن  تدبير المحفظة الفردية لألدوات المالية وإنجاز العملي وتجدر       

الالزمة لذلك ال يتم فقط في إطار وكالة التدبير، بل أيضا في إطار عقد آخر يتعلق بمسك 

 .206حساب السندات، فكما هو معلوم ترتبط إدارة السندات ارتباطا وثيقا بإيداعها في حساب

وبخالف المطسسات الوديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي منحها        

 الشركات المسيرة لهذه الهيئات تصدرهاالتي  مدى مطابقة األوامرحية مراقبة المشرع صال

، فإن المطسسات الوديعة في إطار التدبير الفردي تمتنع عن التدخل في نشاط 207للقانون

التدبير ويقتصر دورها على القيام بحراسة السندات والعمليات المرتبطة بها، واستقطاب 

شركة البورصة من أجل تنفيذها، كما تلتزم بإخبار العميل أوامر العمالء وإرسالها إلى 

بوضعية حسابه عبر الكشوفات واإلشعارات التي ترسلها إليه مما يسمح له بتتبع وضعية 

، وهذه الوضعية بالذات تتحقق عندما يكون نشاط حفظ السندات وتدبيرها مسندا 208محفظته

، بينما يكون 209مطسسة بنكية معنويين مختلفين، حيث يكون ماسك الحساب إلى شخصين

 .210مسير المحفظة شركة بورصة تابعة لها

                                                           
 من د.م.ق.م. 0....المادة  -205
 .72ٱنظر: يوسف طباش، م. س.، ص.  -206

 قيم المنقولة المشار إليه سلفا.من الظهير الشريف المنظم لهيئات التوظيف الجماعي لل 62ٱنظر الفصل 207 -

وبالتالي فالمودع لديه ال يمكن اعتباره مديرا للمحفظة ما دام ال يتمتع بحق المبادرة في اتخاذ قرار االستثمار، فاالستقاللية في 208 -

 اتخاذ قرار االستثمار معيار أساسي للتفرقة بين عقد إدارة المحفظة وعقد وديعة الصكوك. ٱنظر: 

 .471، م. س.، ص. هشام فضلي -
يعتبر إبرام اتفاقية مسك الحساب إجراء ال غنى عنه من أجل التعامل في األدوات المالية المسعرة في بورصة القيم، وقد نظمت  -209

 0.7..أحكام هذه االتفاقية في القسم الثاني من الكتاب األول من د.م.ق.م. المتعلق بمسك الحسابات النقدية والسندية. وقد نصت المادة 

منه على أنه يتم فتح الحساب بالتوقيع على اتفاقية الحساب من قبل العميل وماسك الحسابات تتضمن على األقل: الخدمات المقدمة من 

طرف ماسك الحسابات، التزامات طرفي االتفاقية، كيفيات توجيه التعليمات من طرف العميل وكيفية معالجتها، شروط التغطية 

 ل وفسخ وإغالق الحساب.والتسوية، إعالم العمي

ويمكن أن تبرم بين العميل ووسيطه المالي أو مدير محفظته، أو بينه وبين ماسك حسابات آخر، وهو ما يمنح للعميل هامشا واسعا      

ه تبقى للعميل من االختيار تبعا لما يراه مناسبا بالنسبة إليه من عروض فتح الحساب. وكما قلنا بالنسبة التفاقية الوساطة المالية، فإن

 وماسك الحساب فسحة من الحرية التعاقدية إلدراج ما يرونه مناسبا من بنود في صلب االتفاقية.

من د.م.ق.م.(،  1.0.7ويقع على عاتق ماسك الحساب التزام بحراسة السندات حصرا لفائدة العميل وتبعا لتعليماته الصريحة )المادة      

ات المنجزة لحسابه عبر إشعارات بمدينية ودائنية الحساب، وكشف ربع سنوي للسندات،  وبيانا شهريا كما يلتزم بإخبار العميل بالعملي

 لحركات الحساب النقدي أو ربع سنوي إذا لم يشهد الحساب أية حركة خالل شهر. 
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وبالمقابل عندما يتعاقد العميل مع بشركة بورصة مستقلة وغير تابعة لمطسسة بنكية       

. لكن حتى في 211فإن كال من نشاط الحفظ و نشاط التدبير تقوم به الشركة المعنية لوحدها

يداع وتدبير المحفظة، نجد أن الفصل الداخلي بين ظل جمع شركة البورصة بين مهمتي اإل

المهمتين يبقى مفروضا بقوة القانون، حيث "يجب أن تكون وظيفة التدبير عمال بوكالة 

 .212داخل الشركة المسيرة للمحفظات مستقلة عن الوظائف األخرى للشركة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
من مدونة التجارة  71.إلى  77.وقد نصت د.م.ق.م على أن حساب السندات يخضع إضافة للمقتضيات أعاله، إلى المواد من        

 26...المتعلقة بالوديعة االختيارية، باإلضافة إلى مقتضيات القانون رقم  171إلى  117المتعلقة بإيداع السندات، والفصول من 

 المتعلق بالوديع المركزي. راجع بهذا الخصوص:

 وما بعدها. 724طارق ترغروم، النظام القانوني ألمر البورصة، م. س.، ص. - 
إطار توزيع المهام بين المؤسسات المتدخلة في أنشطة البورصة، فقدت األبناك مهنتي الوساطة المباشرة لفائدة شركات  في -210

البورصة، إال أن الواقع العملي يكشف أن هذه الشركات في الحقيقة قد أنشأت بمبادرة من األبناك في رأسمالها االجتماعي، راجع في 

 هذا الصدد:

 ...س.، ص. عمر العسري، م.  -
في الواقع العملي، فإننا نجد اليوم في المغرب صنفين من شركات البورصة: واحدة عبارة عن فروع لمؤسسات بنكية، واألخرى   -211

عبارة عن شركات بورصة مستقلة. و العميل عند إبرام عقد تدبير المحفظة قد يكون على اتصال بمؤسسة بنكية باعتبارها ماسكة 

ركة البورصة التابعة للمؤسسة البنكية بمهام التدبير. أو قد يتصل العميل مباشرة بشركة بورصة مستقلة تقوم في للحساب، مع قيام ش

 اآلن ذاته بهام حفظ السندات و مهام تدبير المحفظة. ٱنظر في هذا اإلطار:

-ASSAKTI (H.), Op.cit., p. 42. 

 من د.ه.م.س.ر. 0...70المادة 212 -



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 رصةأساس المسؤولية المدنية في عمليات البو

تجد المسطولية المدنية في عمليات البورصة أساسها من حيث المبدأ في القواعد العامة       

المقررة في قانون االلتزامات والعقود، فهي إما مسطولية قائمة على أساس خرق التزام 

تعاقدي وفي هذه الحالة نكون أمام مسطولية عقدية، وإما مسطولية قائمة على أساس خرق 

 نوني وفي هذه الحالة نكون حيال مسطولية تقصيرية.التزام قا

وفي سياق الحديث عن القوانين الخاصة، البد أن نطكد على أن التطور الكبير الذي         

عرفته العمليات واألنشطة المالية داخل بورصة القيم المغربية أفضى إلى بروز حركية 

ظيم تلك األنشطة والعمليات ، ونتج تشريعية كبيرة في السنين األخيرة من أجل تأطير وتن

عن ذلك إصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تتضمن قواعد خاصة تشكل مرجعا 

أساسيا لتحديد التزامات األطراف في عمليات البورصة، ويعد خرق هذه االلتزامات أساسا 

 لقيام المسطولية المدنية للشخص المتسبب والمسطول عن هذا الخرق.

كذا إذن، يالحظ أن مشرع قانون بورصة القيم على غرار العديد من التشريعات ه        

المقارنة قد حافظ على األسس التقليدية التي تقوم عليها المسطولية المدنية عند تنظيمه 
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لعمليات البورصة، لكنه أضفى عليها بعض الخصوصيات، ويتجلى ذلك من خالل 

المهنيين والمصدرين في السوق المالية والتي ال  االلتزامات الخاصة التي بات يفرضها على

 تجد لها مرجعا في القواعد العامة.

طبيعة  بناء على ما سبق، سنقسم هذا الفرع إلى مبحثين: سنتناول في األول       

االلتزامات المفروضة على المتدخلين في عمليات البورصة، ونقصد بالذات االلتزامات 

مصدرين )الوسطاء الماليين والشركات المسعرة( تجاه المفروضة على المهنيين وال

المستثمرين، ذلك أن خرق هذه االلتزامات يشكل أساس قيام المسطولية المدنية للمسطول عن 

بينما سنتناول في الثاني عالقة المسطولية المدنية في عمليات البورصة ببعض  ذلك الخرق.

  المهنية والتأديبية.وبالضبط المسطوليتين  أنواع المسطولية األخرى 

 األولالمبحث   

 التزامات الفاعلين في عمليات البورصة

إن التزامات الفاعلين في عمليات البورصة تمثل المحور األساسي في عمليات تداول      

األدوات المالية، ويشكل خرق هذه االلتزامات أساسا لقيام المسطولية المدنية للمتسبب في 

هذه المسطولية من شأنه تخفيف آثار الخروقات واالنتهاكات التي  ذلك الخرق. ولعل إقرار

 .213قد تتعرض لها البورصة وبالنتيجة فقدان التوازن بها جراء تلك اإلخالالت

وأمام حساسية ميدان البورصة الذي يجمع بين عدة مصالح متعارضة، وأحيانا مصالح      

بة لمصلحة السوق، فإنه يالحظ تشدد عامة ترقى على مصلحة الجميع مثلما هو الشأن بالنس

المشرع في فرض هذه االلتزامات على الفاعلين في عمليات البورصة درءا لكل تجاوز 

 محتمل قد ينعكس سلبا على مصالح المستثمرين و حسن سير السوق.

                                                           
 .67، ص. .027، 0المدنية لوسيط البورصة، مقال منشور بمجلة القانون التجاري، ع.  عمر حماس، المسؤولية -213
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ويالحظ من جهة أخرى أن االجتهاد القضائي يلعب دورا مهما في تحديد مفهوم       

زامات، وفي بعض األحيان يتدخل لفرض التزامات جديدة تراعي حماية ونطاق هذه االلت

خلق توازن أجل الطرف الضعيف وهو المستثمر في مواجهة طرف قوي هو المهني من 

في العالقة بينهما. كما أن السلطات العامة المكلفة بمراقبة السوق تتدخل أحيانا لتراقب حسن 

ر بمراقبة المعلومات المقدمة للجمهور من طرف تنفيذ تلك االلتزامات كما لو تعلق األم

 مصدري األدوات المالية.

وتأسيسا على ما سبق، فإن دراستنا اللتزامات الفاعلين في عمليات البورصة        

ستقتصر على معالجة التزامات شركات البورصة، سواء باعتبارها وسيطا ماليا أو مدير 

رين المرتبطة بالمعلومات المقدمة إلى جمهور محفظة )المطلب األول(، والتزامات المصد

 المستثمرين في البورصة )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: التزامات شركات البورصة     

رأينا آنفا أن شركات البورصة تتمتع باحتكار تنفيذ المعامالت المتعلقة باألدوات المالية      

اليا وتقع على عاتقها مجموعة من كنشاط رئيسي، وهي هنا تتدخل باعتبارها وسيطا م

كما أن شركات البورصة قد تزاول نشاطا آخر مرتبطا بتنفيذ  االلتزامات )الفقرة األولى(،

المعامالت يتعلق بتسيير المحافظ الفردية لألدوات المالية الذي يفرض هو اآلخر التزامات 

 معينة على شركة البورصة تجاه مالك المحفظة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: التزامات شركات البورصة باعتبارها وسيطا ماليا     

إن االحتكار المخول لشركات البورصة كوسيط مالي في تنفيذ المعامالت المتعلقة      

باألدوات المالية المسعرة، راجع إلى كونها أشخاص معنوية تتمتع بالخبرة والوسائل التقنية 

الوساطة في البورصة. وبالمقابل، يفرض هذا االحتكار على  والمالية الالزمة للقيام بمهنة

تلك الشركات تهيئة كافة الوسائل الضرورية والمعقولة منذ توصلها بأوامر العمالء إلى 
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غاية الحصول على أحسن تنفيذ ممكن لهذه األوامر، مستعينة في ذلك بخبرتها المهنية 

 . 214اوالتجارية وموظفة لمعلومات السوق المتوفرة لديه

وعلى هذا األساس سنعالج التزامات الوسطاء الماليين في عمليات البورصة التي      

تتوزع بين مرحلتين أساسيتين، المرحلة األولى تبتدئ عند تلقي أوامر العمالء )أوال(، 

 والثانية أثناء تنفيذ هذه األوامر في السوق )ثانيا(.

 قي أوامر العمالءأوال: التزامات شركات البورصة أثناء تل      

يعتبر تلقي أوامر البورصة من طرف الوسيط المالي مرحلة تمهيدية قبل تنفيذ هذه       

األوامر، وقد أحاطها المشرع بقواعد صارمة تتيح للزبون إصدار أمره بالسرعة والسالسة 

المطلوبتين دون أن يصطدم بأية عراقيل تحول دون تواصله مع وسيطه، مما قد يفوت عليه 

عقد صفقة رابحة. وتقع على عاتق الوسيط المالي أثناء هذه المرحلة عدة التزامات، منها 

(، والتزامات لها عالقة بتهيئة الظروف والوسائل 3التزامات مرتبطة بوضعية العميل )

 (.1الالزمة الستقبال أوامر العمالء )

 االلتزامات المرتبطة بوضعية العميل     1- 

اإلطار كال من التزام الوسيط المالي بالتحقق من أهلية مصدر األمر سنعالج في هذا      

 )ب(.قبل المرور للحديث عن التزامه بإعالم العميل بشأن مخاطر العملية  )أ(،وصفته 

 التحقق من أهلية مصدر األمر وصفته -أ

دخل باعتباره وكيال، فإن الوسيط المالي يتعين عليه التحقق من أهلية العميل وعدم الت      

إلتمام صفقة لحساب شخص ناقص األهلية أو عديمها وإال انعقدت مسطوليته كلما أخل 

 .215بالتزامه

                                                           
p. 61.Op.cit., ROLLANDE (L.), CHANOINE (Ph.), -BERNET - 214 
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كما يتعين على الوسيط المالي التحقق من صفة اآلمر وما إذا كان يتعامل بوصفه مالكا       

أو وارثا أو وكيال، فمثال إذا كان مصدر األمر يتصرف بوصفه وكيال، حينها يجب على 

يط المالي التأكد من وكالته وما إذا كان يتصرف في إطارها وإال عد مسطوال عن الوس

 .216الضرر الذي يلحق الموكل من جراء ذلك

وااللتزام بالتحقق من أهلية العميل ومصدره تفرضه القواعد العامة في الوكالة حتى ال       

. 217ق الماليةيقع الوسيط ضحية من ينتحلون شخصية العميل المستثمرين في األورا

ويصعب على الوسيط المالي التأكد من شخصية العميل في حالة األوامر المرسلة بطريقة 

إلكترونية، لهذا فالمشرع ألزم شركات البورصة بتقديم رمز فريد لتحديد الهوية إلى العميل 

. ويالحظ في هذا الصدد أن بعض عقود الوساطة 218وكذا كلمة سرية قصد الربط بالنظام

نودا تخلي ساحة الوسيط من أي مسطولية في حالة استعمال الرمز السري من تتضمن ب

 .219شخص آخر غير العميل

 االلتزام بإعالم العميل  -ب

وقد ، إلى االجتهاد القضائيواجب إعالم العميل  يرجع الفضل في تكريس واجب       

في  3883نونبر  4في فرنسا مع صدور قرار محكمة النقض بتاريخ  كانت االنطالقة

(، حيث كرس هذا القرار التزام الوسيط المالي بإعالم العميل حول BUONقضية )

، لكن االجتهاد القضائي الفرنسي 220األخطار المتعلقة بعمليات المضاربة في السوق اآلجلة

                                                                                                                                                                                     
 76.عصام أحمد البهجي، النظام القانوني لشركات القيد واإليداع والحفظ المركزي والسمسرة وصناديق االستثمار،  م. س.، ص.  -215

 يليها.وما 
 .11زكرياء العماري، تداول القيم المنقولة في البورصة، م. س.، ص.  -216
 .71.عصام أحمد البهجي، م. س.، ص.  -217
 من د.م.ق.م. 7...71المادة  -218
ٱنظر على سبيل المثال نموذج االتفاقية الصادر عن شركة الوسيط التابعة لمجموعة البنك الشعبي المنشورة على الرابط   -219

 روني التالي:االلكت

-https://bpbourse.gbp.ma/devenirclient/documents/conv-dintermediation-alwassit.pdf, consulté le 

29/05/2019, à 15:32. 

 ٱنظر كذلك نموذج اتفاقية الوساطة الصادر عن شركة البورصة التابعة لصندوق اإليداع والتدبير على الرابط اإللكتروني التالي:

-https://www.cdgcapitalbourse.ma/static/adv/medias/Convention_Electronique.pdf, consulté le 

29/05/2019, à 15:43. 
 وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: -220
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. كما كرس قاعدة أخرى 221وسع من هذه الحماية لتشمل أيضا العمليات في السوق الفورية

( حول Spécifiqueلمالي ملزم بتزويد عميله بمعلومة خاصة )مهمة مفادها أن الوسيط ا

األخطار المحيطة بعمليات المضاربة في البورصة وذلك قبل إمضاء اتفاقية الوساطة 

 .222واتفاقية مسك الحساب وليس بعدها فقط مادام العميل شخصا غير محترف

( يكون oninformati’d obligation’Lأن واجب اإلعالم ) 223ويرى بعض الفقه     

بإعطاء العميل المحتمل للوسيط المالي معلومات موضوعية حول مختلف العناصر المتعلقة 

بالعمليات التي سيجريها وطريقة تقديم الخدمة من طرف الوسيط. لكنه يتغير في مرحلة 

 cé é es slثانية ليصبح التزاما باإلعالم حول "األخطار" أو ما يعرف بلفت االنتباه )

té vsذي يتخذ طابعا شخصيا، أي أنه يكون متالئما مع وضعية العميل والمعلومات ( وال

 . 224المتوفرة لديه

وبالرجوع إلى التشريع المغربي، يستنتج أن القيام بهذا االلتزام يتم من خالل مرحلتين       

أساسيتين: األولى تكون قبلية، وتعمل من خاللها شركة البورصة على بذل المجهودات 

تجاه عميلها بغية الحصول على معلومات تسمح لها من تقييم معرفة هذا األخير الالزمة 

للعمليات المزمعة والمخاطر المرتبطة بها، مع مراعاة وضعيته المالية وتجربته في مجال 

االستثمار والتطابق بين أهدافه وطبيعة العمليات المطلوبة، وعليها أن تستخبر أيضا عن كل 

                                                                                                                                                                                     
“  Attendu, (…) que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci 

a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, 

hors le cas où il en a connaissance”. Cass.com, 5 Novembre 1991, cité in: 

- DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Op.cit., n° 991, p. 886-887. 

- BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n° 390, p. 525. 

- MERVILLE (A.-D.), Op.cit., p. 192. 

p. 57.Op.cit., Cass.com, 26 Mars 2008, cité in: Responsabilité et opérations boursières,  - 221 

ourus avant la “L’investisseur aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques enc - 222

signature des contrats et non postérieurement à celle-ci dés lors qu'elle n'était pas un investisseur 

averti”. 

- Cass.com, 30 Novembre 2010, n° 09-70810, in Chron. Finbours., Rev. BD, n° 135, 2010, p. 38. 

n° 388, p. 520, 521. Voir aussi: SHEYKOVA (V.), cit.,  Op.BONNEAU (F.), DRUMMOND (F.),  - 223

Le préjudice financier, Thèse de doctorat en droit, université Cergy-Pontoise, France, 2016, p. 57 
 الية الفرنسية.من النظام العام لهيئة األسواق الم 6.-74.و  ..-74.و  71-74.يستند هذا الفقه باألساس على أحكام المواد  -224
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ا يتعلق بالقدرة المالية ، مع إخبارها للعميل بخاصيات األدوات تغيير يطرأ، خاصة فيم

 المالية الممكن معالجتها والمخاطر الخاصة التي يمكن أن تتضمنها.

وحسب إحدى الباحثات فإن  واجب اإلعالم الملقى على الوسطاء الماليين بوجه عام       

فيذ االلتزام باإلعالم في المرحلة في المرحلة القبلية ليس إال وسيلة تمكن الوسيط من حسن تن

، الذي يتحول إلى إعالم بمخاطر العملية أو ما يعرف بلفت االنتباه. وقد ألزم 225البعدية

المشرع المغربي شركة البورصة في هذه المرحلة باالستخبار عن أهداف العملية التي ينوي 

النظر لألدوات المالية التي العميل إنجازها عندما تكون مخالفة للعمليات التي ينجزها عادة، ب

ينوي تداولها والمبالغ التي يتعين دفعها، وتعمل تبعا لذلك على لفت انتباهه عندما يتعرض 

 .226تنفيذ أمر لمخاطر إحداث تغيير هام ومفاجئ في السعر

إن واجب إعالم العميل يلعب دورا أساسيا في تبصير العميل وإصداره لرضا حر        

م على االستثمار في السوق المالية المحفوفة بالمخاطر. ولم يقم المشرع ومتبصر قبل اإلقدا

المغربي بتنظيم شكليات القيام بهذا الواجب وتركه إلرادة األطراف كما سبق ورأينا أثناء 

 الحديث عن إبرام اتفاقية الوساطة.

 clientحترف )في هذا اإلطار يقيم االجتهاد القضائي الفرنسي تمييزا بين العميل الم        

averti( والعميل غير المحترف ،)client non averti لتحديد مدى إلزامية إعالم )

العميل من عدمه. وقد عرفت استئنافية فيرساي العميل المحترف بأنه: "المستثمر الذي اعتاد 

إصدار أوامر بورصة خاصة وبأعداد كبيرة، والذي حصل على تجربة مهمة في البورصة 

بأنه  228، وعرفه أحد الفقه227التي تسبق اكتسابه صفة عميل محترف" خالل الفترة

                                                           
 .716رشا حطاب، النظام القانوني ألمر البورصة، م. س.، ص.  -225
 من د.م.ق.م. 7....المادة  -226

023306, cité in: Responsabilité et opérations boursières, -CA Versailles, 12 Octobre 2006, n° 89 - 227

Op.cit., p.. 57. 

son expérience ou de sa compétence a conscience de risques “l’investisseur qui, en raison de  - 228

présentés par ses opérations”.  MOULIN (J.-M.), L'investisseur averti, In Droit Bancaire et financier, 

Mélanges AEDBF-France 5, Revue banque édition, 2008, p. 313. 
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"المستثمر الذي يعي جيدا األخطار المحدقة بالعمليات التي يقوم بها، نظرا للتجربة والكفاءة 

 التي يتمتع بها".

وقد اعتمد االجتهاد القضائي الفرنسي على بعض المعايير للقول بوجود صفة عميل        

ا، ومنها معيار المهنة، حيث إن أستاذ تعليم إعدادي مثال، لم يسبق له محترف من عدمه

؛ ومعيار 229القيام بعمليات في السوق قبل فتح حساب السندات ال يعد مستثمرا محترفا

التجربة، حيث إن العميل الذي انخرط منذ ست سنوات في عمليات بيع وشراء سندات 

إعالمه بقواعد االشتغال والمخاطر المحيطة  وبمبالغ مهمة ال يمكنه اإلدعاء بأنه لم يتم

. وأخيرا معيار االتفاقية، حيث تتضمن هذه األخيرة أحيانا بندا يقر 230بعمليات المضاربة

فيه العميل بأنه أحيط علما وبشكل كاف بنظام وطريقة اشتغال األسواق التي أراد االستثمار 

، لكن في 231بصحة هذا البند بها وأنه مدرك ومستوعب لمخاطرها، ويقر القضاء أحيانا

بعض األحيان يتم استبعاد هذا المعيار ألن البند ال يشير إلى أي معلومات محددة قدمها البنك 

 .232للعميل

ويقع على العميل عبء إثبات خرق الوسيط اللتزامه باإلعالم، وذلك بإثبات عدم         

 . 233قدمت له تزويده بالمعلومات الضرورية أو بإثبات عدم كفاية تلك التي

وعلى العموم، نستنتج أن صفة العميل المحترف تجعل من االلتزام باإلعالم ولفت         

االنتباه واجبا متغيرا ومرنا بحسب درجة احتراف ودراية العميل بمخاطر وطريقة اشتغال 

السوق المالية. والمالحظ أن المشرع المغربي لم يضع هذه التفرقة بين العمالء بشكل أكثر 

من د.م.ق.م "مع مراعاة وضعية الزبون  1.1.3وضوحا، وإنما اكتفى بالقول في المادة 

المالية وتجربته في مجال االستثمار"، وهي عبارة تسعف نوعا ما في األخذ بتلك التفرقة 

 من لدن القضاء المغربي.

                                                           
p. 57., Responsabilité et opérations boursièresin G n° 05/04481, CA Paris 15 Septembre 2006, R - 229 

p. 57.Ibid, CA Amiens, 11 Janvier 2007, RG n° 04/04769,  - 230 

p. 58.Ibid, CA Versailles, 21 Septembre 2006, RG n° 05/05607,  - 231 

p. 58.Ibid, CA Toulouse, 15 Octobre 2008, RG n° 07/00325,  - 232 

p. 161.Op. cit., D.), Droit financier, -MERVILLE (A. - 233 
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 االستقبال الجيد ألوامر العمالء -1

على الوسيط المالي أن يقوم بالختم الزمني يفرض االستقبال الجيد ألوامر العمالء         

وأن يمتثل لاللتزامات الخاصة التي بات يفرضها  وترشيحها )ب(، لهذه األوامر )أ(،

 استعمال الهاتف وشبكة األنترنيت في إصدار أوامر البورصة )ج(.

 ( L'horodatageالختم الزمني ألوامر البورصة )  -أ       

البورصة التزام قانوني بتأريخ أوامر العمالء فور تسلمها، يقع على عاتق شركات        

. ويتم هذا عمليا عن طريق 234وذلك قبل توجيهها على وجه السرعة إلى الشركة المسيرة

وضع جذاذة أو بطاقة لألمر تتضمن باإلضافة إلى طابع التاريخ والساعة، نفس بيانات أمر 

. وعندما تتلقى شركة البورصة دفتر 235البورصة إلى جانب رمز لتحديد هوية متلقي األمر

 .236األوامر من مستقطب لألوامر فإن طابع التاريخ والساعة يوضع مباشرة على الدفتر

وتبرز أهمية هذا اإلجراء لحظة إدخال األوامر إلى نظام المفاوضة، إذ أن شركة       

أال تقوم بتفضيل البورصة مدعوة إلى اإلحترام الصارم للترتيب الزمني الستالم األوامر، و

عميل على آخر وإال اعتبرت مخلة بالتزاماتها المهنية، كما يسمح هذا اإلجراء بتفادي تنازع 

 .237المصالح وتجنب قيام الوسيط بالتالعب في األوامر من أجل تغيير اتجاه العملية

                                                           
 .72.74من القانون رقم  .0المادة  -234
 من د.م.ق.م. 7....المادة  -235
 من د.م.ق.م. 7...1المادة  -236

مستقطبي تجدر اإلشارة إلى أن أوامر البورصة ترسل من طرف العميل مباشرة إلى شركة البورصة، أو بطريقة غير مباشرة عبر    -

األوامر الذين يوجهونها على وجه السرعة إلى شركة البورصة، وعادة ما يكون مستقطب األوامر عبارة عن مؤسسة ائتمان، حيث إن 

تلقي وإرسال أوامر لحساب الغير يعتبر من األنشطة المرتبطة التي تتشارك فيها شركات البورصة مع أشخاص آخرين كالمؤسسات 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  70..72من القانون  1و  1االستثمار المالي؛ ٱنظر المادتين  البنكية والمرشدين في 

. كما قد يكون مستقطب األوامر عبارة 460، ص .027يناير  00، الصادرة بتاريخ 6.01حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .72.74من القانون  62إلى الفقرة األخيرة من المادة  عن مرشد في االستثمار المالي، وذلك استنادا

إال أنه في هذه الحالة سيكون على المستثمر )مصدر األمر( أن يدفع عمولة إضافية لفائدة مستقطب األوامر إضافة للعمولة المقدمة 

المصاريف اإلضافية المترتبة  لشركة البورصة، لهذا من األفضل أن يتقدم بأوامره مباشرة إلى إحدى شركات البورصة لكي يتجنب

 عن عملية تجميع األوامر. راجع بهذا الخصوص:

 .ن1.-1.عمر العسري، م. س.، ص.  -

p. 305.Op.cit., D.), Droit financier, -MERVILLE (A. -237 
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 (Le filtrageترشيح أوامر البورصة ) -ب       

ة المراقبة التي يقوم بها الوسيط المالي قبل توجيه يقصد بترشيح أوامر البورصة عملي      

األوامر إلى السوق، حيث يعمل على التأكد من مطابقة األمر للشروط التي وضعها العميل 

ومن أن تنفيذ األمر لن يطدي إلى اإلضرار بوضعيته المالية، والتأكد من عدم تجاوز األمر 

وساطة، أو أن األمر من شأنه اإلضرار للعتبات المسموح بها أو المحددة في اتفاقية ال

 .238باستقرار السوق

وحسب أحد الفقه، ينصرف الترشيح إلى "التأكد من التطابق بين مضمون أمر       

البورصة ووضعية مصدره، ويصب هذا اإلجراء في مصلحة كل من العميل والوسيط 

لتجنب دخول العميل في المالي والسوق نفسه، إذ أن األمان هو الغاية النهائية منه، وذلك 

ويتم تنفيذ  .239وضعية خسارة متكررة، فهو يعمل كنظام تحذيري وفق هذا المنظور"

االلتزام بالترشيح يدويا أو بشكل أوتوماتيكي من خالل نظام إلكتروني إذا تعلق األمر 

 .240باألوامر المرسلة عن طريق األنترنيت

قبل  جدها تلزم شركات البورصةمن ن.ع.ب ن 1.1.1وعند  الرجوع إلى المادة       

بالنسبة لكل أداة مالية على حدة من  بمراقبة الثمن والحجم  إدخال األوامر في نظام التسعير

أجل التأكد من عدم وجود تناقض أو أخطاء، وذلك لتفادي مساس األوامر الموجهة بحسن 

 سير نظام التسعير وبنزاهة السوق.

ن أجل الكشف عن األوامر التي تتضمن ثمنا يفوق وبخصوص مراقبة الثمن، فتتم م      

بكثير األسعار السائدة في السوق، أو تهدف بوضوح إلى إحداث تفاوت في األسعار مبالغ 

 فيه بل التسبب في حجز.

                                                           
 .712رشا حطاب، النظام القانوني ألمر البورصة، م. س.، ص.  -238

p. 305.cit., Op.D.), Droit financier, -MERVILLE (A. -239 
. ٱنظر كذلك ما سنأتي على ذكره بخصوص األوامر المتلقاة بشكل 712رشا حطاب، النظام القانوني ألمر البورصة، م. س.، ص.  -240

 إلكتروني.
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 استخدام الهاتف واألنترنيت في إصدار أوامر البورصة -ج      

المالي أثناء تلقي األوامر عبر  سنعمل في هذا الجانب على معالجة التزامات الوسيط       

 الهاتف على حدة، قبل الوقوف عند التزاماته حيال األوامر المتلقاة عبر شبكة األنترنيت.

 تلقي أمر البورصة بواسطة الهاتف -.ج.1       

أصبحت العديد من أوامر البورصة في الوقت الحالي ترسل شفاهة عبر الهاتف        

وسرعته وتكلفته المنخفضة. وتجد هذه الوسيلة أساسها في المادة بالنظر إلى سهولة األمر 

التي ألزمت شركات البورصة بإجراء تسجيل صوتي لألوامر  38.31من القانون رقم  11

و  301المتلقاة هاتفيا تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 

 من نفس القانون. 301

مشرع المغربي إلى الغاية من عملية التسجيل، بخالف المشرع الفرنسي ولم يشر ال        

الذي نص على أن تسجيل المكالمات الهاتفية يتم بغاية تسهيل المراقبة على انتظام العمليات 

. وأشارت تعليمات تداول األوراق 241المنجزة ومدى مطابقتها لتعليمات مصدري األوامر

لى أن التسجيالت الهاتفية الموجودة لدى الوسيط تكون المالية في بورصة عمان األردنية إ

 .242معتمدة عند وقوع أي خالف بينه وبين عميله

ويفرض االستعمال المكثف للهاتف على الوسيط المالي التزاما بفتح الخط الهاتفي في        

وجه عمالئه وإال اعتبر مسطوال وملتزما بتعويض عميله، وقد اعتبرت محكمة االستئناف 

اريس أن الوسيط يعد مسطوال عن تعويض عميله ولو كان إقفال الخط يرجع ألسباب بب

 .243تقنية

                                                           
 (.AMFمن النظام العام لهيئة األسواق المالية بفرنسا ) 0.-.7.المادة  -241
 األردن.-ي بورصة عمان/ب من تعليمات تداول األوراق المالية ف72المادة  -242

CA Paris, pôle 5, chambre 6, 10 septembre 2010, REV. BD, n° 134, 2010, p. 28. - 243 
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كما يقع على الوسيط المالي التزام بالتأكد من كون االتصال الهاتفي صادر من العميل       

، وذلك لتجنب قيام مسطوليته كما لو قام شخص ما 244أو من األشخاص المطهلين لتمثيله

ميل وطلب من الوسيط إجراء عملية معينة. ولتجنب مثل هذه الفرضيات بانتحال صفة الع

فإن الوسيط المالي يمكنه أن يطالب في أي وقت بتوجيه األوامر كتابة او التأكيد الكتابي 

 .245ألمر مستلم بواسطة الهاتف او أية وسيلة أخرى

 تلقي أمر البورصة بطريقة إلكترونية -.ج.2        

أوامر البورصة بشكل إلكتروني من تجليات الثورة التكنولوجية التي  يعتبر إرسال       

يشكل األنترنيت عمودها الفقري، وتشكل هذه الوسيلة هي األخرى خيار مثاليا لمصدري 

األوامر بالنظر لسرعتها وفعاليتها الكبيرتين. ويفرض هذا المعطى على الوسطاء الماليين 

نى لهطالء إصدار أوامرهم بشكل عادي دون التزامات عدة تجاه عمالئهم، حتى يتس

اإلصطدام بأية عراقيل تقنية أو فنية. وكتدبير احترازي في هذا الجانب، يجب على الوسيط 

المالي أن يوفر للعميل أدوات بيداغوجية إلرسال األوامر بطريقة إلكترونية تسمح له 

تخاذ قرارات باستعمال النظام بشكل صحيح وبالتوفر على العناصر الضرورية ال

، ونعتقد أن هذا التدبير يصب في صالح 246االستثمار، كتدفق معلومات السوق واألسعار

 العمالء غير المحترفين باألساس ولو لم تشر د.م.ق.م صراحة إلى ذلك. 

ولعل أبرز التزام يقع على الوسيط المالي في هذا اإلطار هو وضع نظام إلكتروني       

تحقق من تناسقها، ويوجه رسالة قصيرة تنبيهية للعميل عند كل لترشيح األوامر يسمح بال

 .247عملية تفيد باستالم األمر وبقبوله أو عدم قبوله في نظام الترشيح

وقد أقام القضاء الفرنسي مسطولية الوسيط المالي عن عدم احترام هذا االلتزام على        

الذي سمح لعميله بإصدار  ، حيث إن مقدم خدمات االستثمار248أساس قواعد حسن السلوك
                                                           

 من د.م.ق.م. 7....المادة  -244
 نفس المادة. -245
 من د.م.ق.م. 7...76المادة  -246
 من د.م.ق.م. 7...72والمادة  7...71المادة  -247
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أوامر بورصة رغم عدم كفاية التغطية أو الرصيد، وفي ظل غياب نظام الترشيح 

األوتوماتيكي الخاص بإرسال األوامر عبر األنترنيت، يعتبر مسطوال لعدم احترامه قواعد 

من المدونة النقدية والمالية الفرنسية  L.533-4حسن السلوك المنصوص عليها في الفصل 

 .249حاليا(، مما تسبب لعميله غير المحترف في خسارة فادحة L.533.11لمادة )ا

كما يقع على عاتق الوسيط المالي التزام بالتدخل لمواجهة األعطاب التي قد تصيب       

النظام اإللكتروني حتى يتسنى للعمالء إرسال أوامرهم بسرعة وفعالية، مع إخبارهم فورا 

لخلل والمدة المتوقعة لدوامه. وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة بأية وسيلة مالئمة بطبيعة ا

االستئناف بباريس أن البنك مسطول عن الخلل الوظيفي المتكرر الذي اعترى خدمة 

البورصة على الخط )(، والذي أدى إلى استحالة إصدار أوامر في األسواق الخارجية أو 

ت مرتين، وهو ما يخالف ما التزم إصدارها في الوقت الحقيقي، كما سمح ببيع نفس السندا

  .250به البنك في االتفاقية مع الزبون مما يجعله ملتزما بتعويض هذا األخير

 ثانيا: التزامات شركات البورصة أثناء تنفيذ أوامر العمالء      

ال شك أن تنفيذ أمر البورصة هو ما يصبو إليه العميل، لكن هذا التنفيذ ليس غاية في       

ذلك أن العميل مصدر األمر ال يدري هل سيظفر بعد ذلك بصفقة رابحة أم ال. كما  حد ذاته،

أن الوسيط المالي ال يملك عصا سحرية تمكنه من جلب الربح لعميله، فالقانون رسم له بدقة 

حدود تدخله وترك للعميل حرية اختيار شروط التنفيذ. لكن ما سبق ال يعفي الوسيط من 

تزامات التي يفرضها القانون واالتفاق، وذلك بغية مضاعفة حظوظ احترام مجموعة من االل

                                                                                                                                                                                     
( بأنها "قيام الوسيط المالي بنشاطه بكفاءة وعناية، es régles de bonne conduitelيعرف بعض الفقه قواعد حسن السلوك ) -248

 مع امتثاله للقوانين واألنظمة المطبقة على النشاط الذي يمارسه بطريقة تخدم مصلحة العميل وحسن سير السوق. ٱنظر:

- Hubert DE VAUPLANE, Jean-Jacques DAIGRE, In Chronique financière et boursière, Rev. BD, n° 

133, 2010, p. 45. 

Cass.com, 26 Février 2008, Rev. BD, n° 118, 2008, p. 24. - 249 

  - Cass.com, 4 Novembre 2009, Rev. BD, n° 123, 2009, p. 26. 

CA Paris, 23 juin 2006, Rev. BD, n° 110, 2006, p. 31. - 250 



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

12 

 

وبعد تنفيذ األمر تقوم (. 1)العميل في الحصول على أحسن تنفيذ ممكن ألمر البورصة 

 (.2)شركة البورصة  بإرسال إشعار بالتأكيد إلى العميل بشأن كل عملية منجزة لحسابه 

 ذ ممكن لألمرااللتزام بالحصول على أحسن تنفي -1        

يجب على شركات البورصة ان تحرص على تنفيذ األوامر على أساس أحسن         

ظروف السوق وذلك اعتبارا ألمر العميل، ويجب أن يكون التنفيذ كامال وفقا للتعليمات 

. وتبعا لذلك، سنعمل في هذا 251الخاصة للعميل من أجل الحصول على أحسن نتيجة ممكنة

اللتزام بالحصول على أحسن تنفيذ ممكن ألوامر البورصة في القانون اإلطار على دراسة ا

 )ب(.والقانون الفرنسي )أ(، المغربي 

 القانون المغربي -أ        

من د.م.ق.م. على أنه: "يجب تقديم األوامر المستلمة من  33.1.3تنص المادة         

حترام الزمني الستالمها من طرف شركة البورصة إلى السوق بعناية وبكيفية فردية مع اال

قبل شركة البورصة". يستنتج من خالل هذه المادة أن التزام شركة البورصة هو التزام 

ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة. ونصت هذه المادة على ضرورة مراعاة الترتيب 

العادلة  الزمني الستالم األوامر أثناء تنفيذها، وهو التزام يندرج ضمن مبدأ "المعاملة

 .252للعمالء" الذي يفرض على شركة البورصة أال تقوم بتفضيل عميل على حساب اآلخر

يضاف إلى ما سبق التزام شركة البورصة بتقديم أوامر العمالء إلى السوق بصفة        

فردية، ويرد على هذا المبدأ استثناء يتعلق بإمكانية قيام شركة البورصة بعملية تجميع 

صد بتجميع األوامر: "جمع عدة أوامر بورصة ذات نفس الدالالت وتتعلق ، ويق253لألوامر

                                                           
 .66البورصة، م. س.، ص. عمر حماس، المسؤولية المدنية لوسيط  -251
 .61عمر حماس، م. س.، ص.  -252
 .72.74من القانون  04المادة  -253
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بنفس األداة والتي تلقتها شركة البورصة من طرف أحد أو عدة مصدري األوامر، وبعرض 

 .254أمر واحد في سوق البورصة يشمل كمية تساوي مجموع كميات هذه األوامر"

لعمالء أن تقوم شركة البورصة بتنفيذ أوامر ويستلزم أيضا مبدأ التنفيذ الجيد ألوامر ا        

العمالء وفق التعليمات الواردة بها دون أن تعمد إلى التصرف خارج هذه التعليمات بإرادتها 

، أو تعمد إلى التأخر في تنفيذ أمر 255المنفردة ودون إذن صريح من العميل مصدر األمر

تها في تعويض األضرار التي العميل دون أن يكون لذلك مبرر مشروع، وإال قامت مسطولي

 .256تلحق العميل جراء ذلك التأخر

من جهة أخرى، حرص المشرع المغربي على تعزيز ثقة العمالء في شفافية عملية         

التنفيذ، وذلك من خالل إلزام شركات البورصة بعدم العمل لحسابها الخاص إال بعد تلبية 

وزرع الريبة في نفس العميل تجاه ، وذلك لتجنب تعارض المصالح 257أوامر عمالئها

 وسيطه، مما قد ينعكس سلبا على وضعية العميل و حسن سير السوق.

 القانون الفرنسي -ب        

بخالف المشرع المغربي، فإن المشرع الفرنسي نظم مبدأ التنفيذ الجيد ألوامر         

من المدونة   L.533-18-12البورصة بشكل أكثر إحكاما وتفصيال، حيث نصت المادة 

المالية والنقدية على إلزام مقدم خدمات االستثمار بوضع سياسة متعلقة بتنفيذ األوامر، وأن 

                                                           
 .72.74( من القانون رقم 1المادة األولى )البند  -254
ورد في حيثيات إحدى قرارات محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: "وبخصوص باقي الدفوع فإنه بالرجوع إلى  -255

أدلت بها الطاعنة والتي تتضمن الحوار الذي دار بين ممثل الطاعنة وممثل المستأنف عليها يتبين بوضوح من خالل الفقرة  الوثيقة التي

درهم، لذلك فإن ما تم االتفاق عليه هو البيع في حدود  22..7.أن ممثل الطاعنة تعهد بأن يحاول بيع األوراق المالية ديوان بمبلغ  02

لثابت من خالل الوثائق وإقرار الطاعنة أنها باعت األوراق المالية ديوان المتنازع حولها بسعر أقل من السعر هذا المبلغ. وحيث إن ا

المتفق عليه وهي بذلك تكون قد خالفت تعليمات الزبون و أخلت بالتزامها، وهذا اإلخالل ألحق بالمستأنف عليها ضررا، الشئ الذي 

دعي زبونتها، لم تتخذ كل االحتياطات عند عملية البيع، بل خالفت األوامر الصادرة لها من يعرضها للمساءلة ألنها وعلى خالف ما ت

، مشار إليه عند:  .022/..71طرف الزبون المستأنف عليها لذلك يكون ما تمسكت به غير مرتكز على أساس قانوني...". قرار عدد 

 ..1يوسف طباش، مرجع سابق، ص.
 .11القيم المنقولة في البورصة، م. س.، ص.  ٱنظر زكرياء العماري، تداول -256
 .72.74من القانون رقم  12المادة  -257
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يتحقق بشكل دوري من أن نظام تنفيذ األوامر يسمح بالحصول على أفضل نتيجة ممكنة 

 لصالح العميل مع إدخال التعديالت المناسبة عليه.

ممكن ألوامر البورصة التزاما مركزيا في القانون  ويعتبر الحصول على أحسن تنفيذ       

من المدونة النقدية والمالية التي جاء  L.533-18الفرنسي، وقد نصت عليه بوضوح المادة 

فيها بأن مقدم خدمات االستثمار غير شركات تدبير محافظ القيم، يتخذون التدابير الكافية 

نة أخذا في الحسبان: السعر، الكلفة، للحصول أثناء تنفيذ األوامر على أحسن نتيجة ممك

السرعة، االحتمالية في التنفيذ والتسوية، حجم وطبيعة األمر وكافة االعتبارات األخرى 

 .258المتعلقة بتنفيذ األمر

وفي هذا الصدد، يميز المشرع الفرنسي بين العميل المحترف والعميل غير         

يتم تحديد أحسن تنفيذ ممكن على أساس المحترف، فبالنسبة لهذا للعميل غير المحترف 

الكلفة اإلجمالية لتنفيذ األمر، وتشمل حساب سعر األداة المالية والتكاليف المرتبطة بالتنفيذ 

التي تضم جميع النفيات التي تحملها العميل والمتعلقة مباشرة بتنفيذ األمر بما فيها تكاليف 

 .259ها للغير الذي شارك في تنفيذ األمرالمقاصة والتسوية والرسوم األخرى التي يمكن دفع

وقد جعل المشرع الفرنسي توضيح سياسة تنفيذ األوامر التي يتبعها مقدم خدمات        

االستثمار أول ما يشمله االلتزام ما قبل التعاقدي بإعالم العميل، وبالمقابل جعله غير ملتزم 

 .260لعميلبتنفيذ هذه السياسة في حالة وجود تعليمة صريحة من طرف ا

 إرسال اإلشعار بتأكيد العملية -2           

يشكل إرسال اإلشعار بالتأكيد إلى العميل آخر مرحلة يقطعها أمر البورصة طيلة مدة         

إرسال اإلشعار  يسمحتنفيذه، ويشكل هذا اإلجراء خطوة مهمة وملزمة للوسيط المالي، حيث 
                                                           

ويدخل في هذه االعتبارات على سبيل المثال: خصائص األدوات المالية محل العملية، خصائص العميل هل هو عميل محترف أم  -258

 ال وخصائص أمكنة التنفيذ.

 . AMFق المالية الفرنسية من النظام العام لهيئة األسوا 74.-26المادة 
 من النظام العام لهيئة األسواق المالية الفرنسية. 74.-26المادة  -259
 من النظام العام لهيئة األسواق المالية الفرنسية. 74.-10من المدونة النقدية والمالية الفرنسبة، والمادة  L.533- 18المادة  -260
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لتأكد من أن الوسيط المالي قد تقيد بالتعليمات االطالع على شروط تنفيذ األمر وابعميل لل

الواردة فيه وبالتالي يسمح له بإبداء مالحظاته واعتراضه على العملية المنفذة بشكل مخالف 

 .261للتعليمات

من د.م.ق.م على هذا األمر حيث جاء فيها ما يلي:  12.1.3وقد نصت المادة         

زبنائهما على التوالي اإلشعارات بالتأكيد،  "تبعث شركة البورصة ومستقطب األوامر إلى

 وفق الشروط التالية:

ترسل شركة البورصة إشعارا بالتأكيد بشأن كل عملية منجزة لحساب زبنائها،  -        

 بواسطة أي وسيلة تناسب الطرفين، وذلك على أبعد تقدير في غد يوم تنفيذ العملية؛

تأكيد بشأن كل عملية منجزة لحساب زبنائه يرسل مستقطب األوامر إشعار بال -        

 بواسطة أي وسيلة تناسب الطرفين وذلك على أبعد تقدير في يوم اإلتمام النظري للعملية".

ويجب أن يتضمن اإلشعار بالتأكيد مجموعة من البيانات اإللزامية، كهوية الزبون،         

يه، القيمة المتعلقة بالتداول، رقم حساب سندات و/أو نقوذ الزبون وكذا مراجع الوديع لد

اتجاه التداول )بيع/شراء(، تاريخ التنفيذ، سعر التنفيذ، المبلغ اإلجمالي للعملية والمبلغ 

 .262الصافي للعملية

فإن عدم احتجاج العميل على ما ورد في اإلشعار بالتأكيد  263وحسب بعض الفقه         

بوله لما ورد فيه ويقع عليه عبء إثبات أن خالل المدة المحددة لذلك، يفيد من حيث المبدأ ق

الوسيط لم ينفذ األمر بالشكل المطلوب. بالمقابل، إذا احتج العميل على مضمون اإلشعار 

بالتأكيد فإن الوسيط هو من عليه إثبات أنه نفذ أمر العميل كما ينبغي. لكن عدم احتجاج 

                                                           
 .702ص. رشا حطاب، عقد التداول في البورصة، م. س.،   -261
 من د.م.ق.م. 7...01المادة  -262

p. 265.Op.cit., D.), Droit financier, -MERVILLE (A. - 263 

  - BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit., n° 401, p. 546-547. 

  - DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Op.cit., n° 921, 921-1, p. 840-841. 
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ار المرسل إليه ويمكن إثبات العميل يبقى مجرد قرينة بسيطة على قبوله لما ضمن باإلشع

 .264عكس ذلك

أن اإلشعار بالتأكيد يلعب دورا مهما في إعالم العميل، وقد  265ويرى أحد الفقه         

يستند الوسيط أو البنك على اإلشعارات التي يرسلها إلى العميل بانتظام إلثبات معرفة هذا 

 األخير بأخطار العمليات التي يقوم بها.

عموم، فإن االلتزام بإرسال اإلشعار بالتأكيد إلى العميل يعد تطبيقا للقواعد وعلى ال         

العامة في الوكالة التي تقضي بأنه: "على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار 

يل الالزمة التي تمكن هذا األخير من أن يتبين على نحو صالموكل بها، مع إضافة التفا

 ز بها الوكيل تلك المهمة.مضبوط الطريقة التي أنج

وإذا تسلم الموكل اإلخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو          

 .266العرف، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان قد تجاوز حدود وكالته"

 الفقرة الثانية: التزامات شركات البورصة باعتبارها مسير محفظة       

لى عاتق شركة البورصة باعتبارها مديرا لمحفظة األدوات المالية ثالثة تقع ع       

االلتزام بإدارة المحفظة  التزامات أساسية هي: االلتزام ماقبل التعاقدي بإعالم العميل )أوال(،

وااللتزام بإعالم العميل بوضعية المحفظة والعمليات المنجزة )ثانيا(،  وفقا لمصلحة العميل

 )ثالثا(.

                                                           
لنقطة في الفصل الثاني من هده الدراسة، مع عرض مواقف القضاء الفرنسي في هذا الصدد وحتى سنقوم بالتفصيل في هذه ا -264

 موقف القضاء المغربي.

p. 265.Op.cit., D.), -MERVILLE (A. - 265 
 من ق.ل.ع. 221الفصل  -266
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 أوال: االلتزام ما قبل التعاقدي بإعالم العميل      

يجمع عقد إدارة المحفظة بين مهني محترف متخصص في االستثمار في األدوات      

المالية وعميل يهدف إلى توظيف مدخراته في هذا االستثمار للحصول على أفضل عائد 

لتي تحيط به. ممكن، وقد يكون جاهال بقواعد االستثمار في بورصة القيم والمخاطر ا

وحسب أحد الفقه فإن هذا العقد يعد مثاال واضحا لمجاالت التعاقد التي يختل التوازن بين 

 .267أطرافها في اإلدراك واإلحاطة بالعناصر الجوهرية المتصلة بموضوع التعاقد

إزاء هذا يبرز دور االلتزام ما قبل التعاقدي باإلعالم الملقى على عاتق مدير المحفظة       

 اه عميله في الحد من ذلك االختالل الواضح بينهما في مرحلة ما قبل التعاقد.تج

ويعرف األستاذ هشام فضلي هذا االلتزام بأنه: "التزام قانوني سابق على التعاقد يلتزم       

بمقتضاه مدير المحفظة بإعالم عميله إعالما صحيحا وصادقا بكل المعلومات الجوهرية 

د إبرامه بينهما، وبطبيعة االستثمار في البورصة والتي يعجز عن المتصلة بالعقد المرا

اإلحاطة بها بوسائله الخاصة، ولكي يكون على بينة من أمره بحيث يتخذ قراره الذي يراه 

 .268مناسبا على ضوء حاجته وأهدافه من إبرام العقد"

المدني، ومن بينها ويجد االلتزام ما قبل التعاقدي مصدره في القواعد العامة للقانون       

في إحدى  ذهبت محكمة االستئناف بباريس بل إن. 269حسن النية في مرحلة تكوين العقد

قراراتها إلى تطبيق مقضيات مدونة االستهالك بعد أن استند المستثمر في طلبه على المادة 

                                                           
 .474هشام فضلي، م. س.، ص.  -267
 .474نفس المرجع، ص.  -268
 .474هشام فضلي، م. س.، ص.  -269

 ص العالقة بين االلتزام باإلعالم ومبدأ حسن النية في مرحلة ما قبل التعاقد، راجع:بخصو - -

أحمد الدراري، حسن النية في مرحلة تكوين العقد، دراسة في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي والقانون المدني الفرنسي  -

 .وما بعدها 722، مطبعة قرطبة، أكادير، ص. 0271، طبعة 0276لسنة 
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L.111-1 د هذه المدونة والتي تلزم كل مهني مقدم خدمات بأن يمكن العميل قبل إبرام العق

 .270من معرفة الخصائص األساسية للمنتوج أو الخدمة المقدمة

وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة بأن "مدير المحفظة يكون قد أعلم موكله إعالما       

كافيا مادام العقد الرابط بينهما ينص على ثالث طرق للتدبير، وهذه الطرق كانت مكتوبة 

دبير ونوع التوظيفات وطريقة اختيار القيم وتبرز في كل طريقة نوع الت واضحةبعبارات 

 .271المتداولة"

 ثانيا: إدارة المحفظة وفقا للمصلحة الحصرية للعميل      

إن شركة البورصة باعتبارها مسيرة محفظة فردية لألدوات المالية ملزمة بالسهر       

المططرة لهذا على تنفيذ العقد وتوظيف أصول المحفظة حسب القواعد االتفاقية والقانونية 

، وكذا إلى القاعدة التي تقضي بأن 272النشاط استنادا إلى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"

"كل عقد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل 

. 273ملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو اإلنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"

وحسن النية في تنفيذ العقد يقتضي أن يختار المتعاقد في تنفيذ العقد الطريقة التي تفرضها 

 . 274االستقامة والنزاهة في التعامل

وعليه، فإن حسن النية في تنفيذ عقد إدارة المحفظة الفردية لألدوات المالية يقوم على       

صالح أخرى، وهذه ما تطكده عدة مبدأ أساسي هو صيانة مصلحة العميل وتقديمها على أية م

مواد من د.م.ق.م، حيث يجب "أن تتصرف الشركة المسيرة للمحفظات وفق المصلحة 

                                                           
n° 453, p. 652, Op. cit., : BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), inCA Paris, 26 mars 1991, cité  - 270

653. 

p. 60.Op. cit., Responsabilité et opérations boursières,  inCA Paris, 3 mai 2005, RG n° 05/16072,  - 271 
ية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وال من ق.ل.ع. على أن "االلتزامات التعاقد 0.2ينص الفصل  -272

 يجوز إلغاؤها إال برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها في القانون".
 من ق.ل.ع. 0.7الفصل  -273
، مطبعة النجاح 0، ط. ، مصادر االلتزام7مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، ج.  -274

 .042-041، ص. 7210الجديدة، الدار البيضاء، 
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، كما يجب عليها "أن تزاول أنشطتها بعناية وأمانة وإنصاف 275وحصرا لفائدة الزبون"

وباحترام أولوية مصلحة العميل، وأن تكون وتيرة العمليات المنجزة معللة حصرا لفائدة 

 .276الزبناء"

وقد حددت د.م.ق.م مجموعة من الحاالت التي قد يتحقق فيها المساس بمصلحة العميل       

ومنعت الشركة المسيرة للمحفظة من إتيانها، كقيامها باالكتتاب لحساب الزبناء الذين تتولى 

تدبير محفظاتهم وذلك لتسمح للمصدر من توظيف سنداته، أو أن تقوم بعمليات لحسابها 

خاص أو لحساب المدبرين مع الزبناء الذين تتولى تدبير محفظاتهم أو بين الزبناء المعنيين ال

، أو أن تدبر حسابات وتتلقى أوامر من زبناء غير الذين تتولى تدبير 277أنفسهم

 .278محفظاتهم

كما يتعين على الشركة المسيرة من جهة، أن تسهر على ضمان معاملة عادلة بين        

ذا األساس يمنع على المدبر مثال أن يطلب أو يقبل هدايا وامتيازات من الزبناء الزبناء، وله

                                                           
 من د.م.ق.م. 0...4المادة  -275
 من د.م.ق.م. 0...1المادة  -276
 من د.م.ق.م. 0...2المادة  -277
 من د.م.ق.م. 0...70المادة  -278

عرضت أمام القضاء الفرنسي. حيث  ولتوضيح مفهوم عمل شركة إدارة المحافظ حصرا لفائدة مصلحة العمالء، نعرض لقضية شهيرة

( مع شركة إلدارة المحافظ على قيام األخيرة بشراء األسهم التي تصدرها كل من les climents françaisاتفقت شركة تدعى )

ا (، وإدراجها في محافظ العمالء التي تديرها، ثم مباشرة السلطات المخولة لها بصفتها مديرPrigest, cementos molinsشركتي )

( بهدف بسط سيطرتها على الشركتين األخريين. les climents françaisللمحفظة، بما فيها حق التصويت لمصلحة شركة )

فموضوع االتفاق إذن، هو استخدام السلطات المخولة لمدير المحفظة لتحقيق مصلحة الغير وليس لتحقيق مصلحة العمالء أصحاب 

 المحافظ.

شروع، قامت لجنة عمليات البورصة بإنزال الجزاء اإلداري بشركة إدارة المحافظ، ثم أقامت الشركة وإزاء هذا التصرف غير الم    

 طعنا أمام القضاء إللغاء ذلك الجزاء الموقع عليها، فأقر القضاء بصحة الجزاء إلخالل الشركة بالتزاماتها واستعمالها السلطات المخولة

ة، وتم تأييد هذا القرار من طرف محكمة النقض التي أقامت أسباب التأييد على أن لها لتحقيق مصلحة شخص آخر غير صاحب المحفظ

تصرف ركة إدارة المحافظ لم يكن يهدف تحقيق مصلحة العمالء الذيت تدير محافظهم وإنما لتنفيذ االلتزامات التي تحملت بها تجاه 

 اء في حيثيات هذا القرار ما يلي:الغير وأن ذلك يشكل تعسفا في استخدام الوكالة الممنوحة لها. وقد ج

- “La société gestionnaire de portefeuilles de clients a acquis, puis maintenu dans leurs comptes, des 

titres de deux sociétés non pas dans leur intérêt mais pour exécuter des obligations qu'elle avait 

contractées envers un tiers, ce dont il résultait que chacune de ces opérations ayant été accomplie dans 

un intérêt autre que celui du mandant avait constitué un abus de mandat”. 

- Cass.com., 27 Mai 1997, Bull, 1997, 4, n° 155, cité in: Responsabilité et opérations boursières, 

Op.cit., p. 61. 

 .407-402أشار أيضا إلى تفاصيل هذا القرار: هشام فضلي، م. س.، س.  -
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. ومن جهة أخرى يجب عليها أن تحافظ على 279يمكن أن تلحق ضررا بإنصافه واستقالليته

سرية المعلومات المتعلقة بالزبناء وأن يكون إطالع الغير بالمعلومات المتعلقة بالعمليات 

رخص به خصيصا للشركة المسيرة مسبقا وكتابيا عدا مقتضى المنجزة لحساب الزبون م

 .280قانوني مخالف

وإذا كانت الشركة المسيرة للمخفظة تتمتع بناء على وكالة التدبير بحرية كاملة         

للمبادرة تسمح لها بإجراء كافة التصرفات المتعلقة بإدارة المحفظة، فإنها ملزمة بالنظر إلى 

السوق أن تتخذ كافة القرارات واالحتياطات الضرورية إلعادة أهداف العميل ووضعية 

توجيه سياسة التوظيف المتبعة وذلك لتحقيق مردودية جيدة لفائدة العميل، والتزامها في هذا 

الجانب عبارة عن التزام ببذل عناية يتمثل في تهييء كافة الوسائل الممكنة لضمان تدبير 

وتحقيق النتائج المرجوة دون ضمانها، وبالتالي ال أصول المحفظة لفائدة مصلحة العميل 

يمكن إثارة مسطوليتها فقط ألنها لم تبلغ الهدف المسطر، بل البد أن تكون قد قصرت في 

. وباختصار، فإن نطاق 281بذل العناية الكافية ولم تسخر الوسائل المتفق عليها في العقد

ة واحدة: "يجب على الشركة المسيرة التزام الشركة المسيرة للمحفظة يمكن إجماله في عبار

 .282للمحفظة أن تتصرف وفق سلوك رب األسرة العاقل"

 ثالثا: إعالم العميل بوضعية المحفظة وبالعمليات المنجزة لحسابه       

يفرض واجب التعاون في تنفيذ العقد على مدير المحفظة التزاما بإعالم عميله بجميع        

. وعليه، فإن الشركة المسيرة 283المحفظة وبتقديم حساب عنها المعلومات المتعلقة بإدارة

                                                           
 من د.م.ق.م. 0...70و المادة  0...1المادة  -279
 من د.م.ق.م. 0...1المادة  -280

تلك المعلومات قد تم  ومن بين الحاالت المخالفة التي قد ترد على مبدأ الحفاط على سرية معلومات الزبون، الحالة التي يكون فيها طلب

من المدونة العامة  074بناء على أمر قضائي، أو بطلب من إدارة الضرائب في إطار حق اإلطالع المخول لها بموجب المادة  

 للضرائب.

p. 48.Op.cit., ASSAKTI (H.),  - 281 

p.49.Op.cit., ASSAKTI (H.),  - 282 

ل أن يبذل في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. من ق.ل.ع بأنه: "على الوكي .22وقد جاء في الفصل  -

 وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية".
 .400هشام فضلي، م. س.، ص.  -283
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للمحفظات يحب عليها أن ترسل للعميل وفق دورية متفق عليها بينهما وعلى األقل كل ربع 

 سنة ما يلي:

نشرة إخبارية بخصوص العمليات، تلخص فيها مجموع العمليات المنجزة لحساب        - 

 الزبون خالل الفترة المعنية؛

عرض بياني للتدبير يبرز فيه، على الخصوص، تطور األصول المدبرة وكذلك       -  

النتائج المحصل عليها خالل الفترة المنصرمة، عند تسجيل خسارة يجب أن يتضمن 

 العرض البياني توضيح في هذا الصدد؛

كشف لمصاريف التدبير/أو العموالت المقتطعة يبرز نوع الجازية التي تحصل  -        

 ليها الشركة المسيرة للمحفظات وطرق ودورية الحساب والتحصيل وكذا مبلغها.ع

يوما  34يجب أن توجه السندات السالفة الذكر إلى الزبون داخل أجل ال يتعدى         

. كما يجب عليها أن تخبر الزبون برسم تقدير شهري، فور أن 284ابتداء من تاريخ حصرها

ارة تفوق أو تعادل نسبة تم االتفاق عليها بين الطرفين تظهر بوضعية حساب هذا األخير خس

 .285وذلك بالنسبة آلخر وضعية تم توجيهها إليه

بناء على ما سبق، إذا كانت شركة البورصة تستقل بتدبير محفظة العميل، فإن هذا      

األخير يجب على األقل أن يعلم ما ورد على محفظته من عمليات ومدى تأثيرها سلبا أو 

ا على أصول المحفظة وما تدره من عائد، فإذا تبين له أن أسلوب اإلدارة المتبع لم إيجاب

يحقق أهدافه االستثمارية المنشودة، فيمكنه أن يناقش المدير في تعديل سياسة االستثمار 

المطبقة على المحفظة أو أن يعدل عن االستثمار من خالل المحافظ الفردية إلى شكل آخر 

. وفي هذا اإلطار قضت استئنافية باريس بتحميل المسطولية لمدير 286رمن أشكال االستثما

المحفظة عن عدم إعالم العميل بوضعية محفظته، وجاء في القرار بأن اإلخالل بهذا 

                                                           
 من د.م.ق.م. 0...4المادة  -284
 من د.م.ق.م. 0...6المادة  -285
 .400هشام فضلي، م. س.، ص.  -286
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الواجب يجعل المدير مسطوال عن تفويت فرصة للربح على العميل ألنه لم يسمح له بإعادة 

 .287توجيه أهداف الوكالة"

 اني: التزامات المصدرين في عمليات البورصةالمطلب الث      

القاعدة العامة أن الشركات هي التي لها حق إصدار األوراق المالية وبالطبع ليس كل       

الشركات بل الشركات التجارية التي تطرح سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية وهي 

لك القاعدة أجاز القانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم. واستثناء على ت

 .288للدولة أو الهيئات العامة إصدار األوراق المالية وتداولها في البورصة

ونقصد بالمصدر في هذه الدراسة الشركات المسعرة سنداتها في بورصة القيم دون       

باقي المصدرين، حيث تسعر في بورصة القيم بالمغرب شركات المساهمة وشركات 

 .290، وذلك عن طريق دعوة الجمهور إلى االكتتاب289التوصية باألسهم

تسعير سندات الشركة في بورصة القيم آثار حسنة، حيث يسمح للشركة  وتترتب عن      

بالحصول على تمويل مهم من أجل إنجاز مشاريعها، ويحسن سمعتها لدى شركائها 

 .291التجاريين، ويسهل عليها "إبرام العقود"

الشركة في البورصة يمثل دعاية لها مما يجعلها في مصاف  وإذا كان إدراج سندات      

الشركات ذات المراكز المالية القوية، فإنه يمثل للجمهور ضرورة توافر المعلومات عن 
                                                           

p. Op. cit., Responsabilité et opérations boursières, in aris, 31 mai 2007, RG n° 05/18072, CA P - 287

60. 
 ..1طاهر شوقي مؤمن، م. س.، ص.  -288
 راجع: -289

 .46عمر العسري، م. س.، ص.  -

 .7.م. س.، ص. محمد الهادي المكنوزي، تشكل "قانون الشركات المسعرة" وتأثيره على ظهير االلتزامات والعقود،  -

أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى االكتتاب  .على ما يلي: "مع مراعاة مقتضيات المادة  44.70تنص المادة األولى من القانون رقم  -290 

 في األسهم والسندات فيما يلي: 

)...(، المتعلق ببورصة  077..7.2م من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رق 0إدراج قيمة منقولة كما هي معرفة في المادة  -     

القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف األموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة 

 أخرى.

 ة وسيط مالي". إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعاله مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو اإلشهار أو بواسط-   

15.-p. 14Op.cit., CHVEIKA (E.),  - 291 
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، حيث إن تقييم سندات الشركة 292الشركة وبالتالي مراقبة أسعار أوراقها المالية باستمرار

اقتصادية( فقط، بل أيضا استنادا على قاعدة -كروال يتم استنادا إلى المعطيات الخارجية )الما

 .293المعلومات المعدة والمنشورة من طرف الشركة

هكذا، يترتب على إدراج السندات بجداول أسعار البورصة عدة التزامات على       

وقد  الفقرة األولى(،)الشركة، الغرض منها الوقوف على حقيقة مركزها المالي واالقتصادي 

جانب التزامات الشركة المصدرة، أن نتناول التزاما مهما يقع على عاتق ارتأينا إلى 

مسيريها، ويتعلق األمر بااللتزام بعدم استغالل المعلومة المتميزة التي يطلعون عليها 

 الفقرة الثانية(.)بمناسبة مهامهم داخل الشركة 

 الفقرة األولى: التزام الشركات المسعرة بإخبار الجمهور     

ال تقتصر التزامات اإلخبار الملقاة على عاتق الشركات المصدرة على مرحلة الدعوة       

إلى االكتتاب فقط، بل تشمل المرحلة التي تليها أي بعد قبول سنداتها في جدول أسعار 

التي جاء فيها:  11.31من القانون رقم  1بورصة القيم، وهذا ما يستنتج من خالل المادة 

و هيئة تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها "يخضع كل شخص معنوي أ

اللتزامات اإلخبار المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات 

 األخرى المتعلقة باإلخبار الواردة في نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة عليهم:

 حين الدعوة إلى االكتتاب؛       - 

أعاله  1( من المادة 3ندات رأس المال المشار إليها في أ( من وطالما ظلت س -      

 مسعرة في البورصة...؛

 أعاله". 1( من المادة 3وطوال مدة وجود سندات الديون المشار إليها في ب( من       - 

                                                           
 .11طاهر شوقي مؤمن، م. س.، ص.  -292

n° 258, p. 166.Op.cit., SPITZ (N.),  - 293 
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وقد وضع المشرع المغربي ضمن نفس القانون مبدأ عاما يحكم المعلومة المقدمة      

ات المصدرة، حيث "يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى للجمهور من طرف الشرك

الجمهور من لدن األشخاص المعنوية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب صحيحة 

 .294ودقيقة وصادقة"

وتأسيسا على ما سبق، فإن التزامات الشركة المصدرة باإلخبار تتوزع على مرحلتين:       

السندات أمام الجمهور )مرحلة الدخول إلى البورصة(، األولى تتمثل في مرحلة طرح 

 والثانية في مرحلة مابعد إدراج سندات الشركة في البورصة.

خالل المرحلة األولى، تلتزم الشركة بإعداد بيان معلومات حول العملية تطشر عليه        

ول لها ، وينشر مستخرج منه في إحدى الجرائد المخ295الهيئة المغربية لسوق الرساميل

نشر اإلعالنات القانونية أو أي وسيلة تشر محددة من طرف الهيئة المغربية لسوق 

. كما تلتزم الشركة بعدم نشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بها في 296الرساميل

 .297الفترة الممتدة بين إيداع بيان المعلومات ونشره بعد الحصول على تأشيرة الهيئة

لمرحلة الثانية، فإن التزامات الشركة تنصب على ثالثة أنواع من المعلومات، وخالل ا       

األولى تتعلق بنشر التقارير المالية السنوية ونصف السنوية وكذا نشر المطشرات المتعلقة 

 بالنشاط والمطشرات المالية مل ثالثة أشهر.

المخول لها نشر  من ناحية ثانية، يجب على الشركة أن تنشر في إحدى الجرائد       

اإلعالنات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمها أو وضعيتها التجارية أو التقنية أو المالية 

                                                           
 .44.70)الفقرة األخيرة( من القانون رقم  4المادة  -294
 .44.70من القانون رقم  .المادة  -295
 .44.70من القانون رقم  6المادة  -296
 .44.70من القانون رقم  1المادة  -297
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فور اطالعها عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم في أسعار سنداتها في البورصة أو انعكاس 

 .298على حاملي هذه السندات

كون هناك شائعات من شأنها التأثير بشكل ومن ناحية ثالثة، فالشركة ملزمة عندما ت      

ملموس على سعر السندات المسومة في بورصة القيم بأن تنشر بالغا صحفيا يعطي 

       .299توضيحات حول اإلشاعات المذكورة وذلك على الخصوص لتأكيدها أو تكذيبها

 لمتميزةالفقرة الثانية: التزام مسيري الشركة المسعرة بعدم استغالل المعلومة ا      

يشكل استغالل معلومة متميزة جريمة معاقب عليها جنائيا، وتعد هذه الجريمة حجر      

الزاوية في جرائم قانون السوق المالية، نظرا لشيوعها عمليا وخطورتها على السير العادي 

للتعامالت داخل السوق، ألجل هذا، تدخلت التشريعات من أجل تجريم هذا الفعل قصد 

 .300واة بين جميع الفاعلين وتخليق المعامالت الماليةتحقيق المسا

ولن نخوض هنا في دراسة أركان هذه الجريمة، بل سنكتفي بالحديث عن مضمونها       

بشكل عام، ومدى تأثير استغاللها من طرف مسيري الشركة المسعرة على قيام مسطوليتهم 

 المدنية.

                                                           
من د.م.ق.م. التأثير الذي تحدثه الواقعة التي تطرأ على تنظيم  7.0.0.. وقد حددت المادة 44.70من القانون رقم  .7المادة  -298

يته. الشركة ووضعيتها التجارية أو التقنية أو المالية، فهو كل تأثير سلبي كان أم إيجابي ويتم تقديره من طرف المصدر وتحت مسؤول

من د.م.ق.م. بأنه على المصدر نشر المعلومة بواسطة بالغ صحفي في إحدى جرائد اإلعالنات القانونية  ..0.0.وأضافت المادة 

طبيعة األسلوب الذي  ..4.0.. هذا وقد حددت المادة 04/72/7224بتاريخ  24-.012المحددة الئحتها في قرار وزير المالية رقم 

ن أن يكون محايدا، دون التركيز على الجانب اإليجابي للمعلومة وال تخفيف الجانب السلبي ويحب نشر يحرر به البالغ، حيث يتعي

 المعلومات السلبية بنفس سرعة نشر المعلومات اإليجابية.
 من د.م.ق.م.  ..0...المادة  -299

ير على سعر سنداته المسومة في البورصة، فإنه إذا كان المشرع المغربي قد ألزم المصدر بنفي أو تأكيد اإلشاعات التي قد يكون لها تأث

في فرنسا ثار نقاش حول هذا األمر بحيث يرى أحد الباحثين أنه ال يوجد نص يجبر المصدر بنفي المعلومات الخاطئة التي ينشرها 

صة عقوبة صادرة في الغير حول وضعيته. مستندا في ذلك على قرار لمحكمة االستئناف بباريسألغت فيه قرارا للجنة عمليات البور

حق مصدر لم يقم بنفي المعلومات التي نشرتها الصحافة حول وضعيته، وبالتالي، يرى نفس الباحث بأن المسؤولية المدنية للمصدر ال 

 يمكن أن تثار عن عدم نفي المعلومات غير الصحيحة التي ينشرها أحد األغيار. ٱنظر:

° jurisdata 104709, Bull. joly bourse, 2000, note BONNEAU ch., H., n eCA Paris, 11 janvier 2000, 1 -

(Th.); cité in SPITZ (N.), Op.cit., n°262, p. 169-170. 
فاطمة السحاسح، زجر الجرائم االقتصادية في قانون السوق المالية. دوره في حماية االدخار الوطني وضمان تمويل المقاوالت،  -300

، 0224-.022العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات 

 .17ص. 
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المتعلق بالهيئة المغربية  11.31رقم  من القانون 11في هذا اإلطار، تنص المادة      

لسوق الرساميل على ما يلي: "كل شخص يحصل أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على 

معلومات متميزة ويستخدمها إلنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو عدة عمليات في 

الثة أشهر إلى السوق سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ث

سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن تقل عن 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 100.000

يالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع المغربي استعمل عبارة "كل شخص يحصل        

ة واسعة تطكد غموض المشرع بخصوص أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه"، وهي عبار

، بخالف المشرع الفرنسي الذي كان واضحا في تحديد 301األشخاص المعنيين بها

 .302األشخاص المعنيين، وما يهمنا من هطالء هم مسيرو الشركة المصدرة

المعلومة المتميزة بأنها "كل معلومة  11.31من القانون رقم  11وقد عرفت المادة        

ر يجهلها ، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من مازال الجمهو

المصدرين لألدوات المالية أو بواحد أو أكثر من األدوات المالية والتي إن علمت من لدن 

الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر األدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه 

ات أن تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي للشخص األخيرة. كما يمكن لهذه المعلوم

المصدر أو بآفاق تطور أداة مالية مازال الجمهور يجهلها ويمكن أن تطثر في قرار 

 االمستثمر".

                                                           
 .27يوسف طباش، م. س.، ص.  -301
 من المدونة النقدية والمالية الفرنسية ما يلي: L.465-1جاء في المادة  -302

- “…Le fait par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre de 

conseil d'administration ou un membre de conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une 

information privilégiée…”.  

لوظائف والمهام التي يباشرونها، ويالحظ أن المشرع الفرنسي قد افترض في هؤالء المعرفة بالمعلومة المتميزة بقوة القانون، بحكم ا

 وهو ما أكده القضاء الفرنسي في عدة مناسبات. ٱنظر كمثال:

-Trib. Corr. Paris, 26 Mars 2006; Trib. Corr. Paris, 15 octobre 1976, cité par: COURET (A.), LE 

NABASQUE (H.) et autres, Op.cit., n° 1508, p. 1126. 

أن افتراض علم مسيري الشخص المصدر بالمعلومة المتميزة ال يمنع القاضي من تكييف طبيعة هذا العلم،  ويرى بعض الفقه الفرنسي

 كما أن إثبات حسن نية المسير ال يعفيه من العقاب وإنما يؤثر فقط على تحديد مقدار العقوبة. ٱنظر بهذا الخصوص:

- COURET (A.), LE NABASQUE (H.) et autres, Op.cit. n° 1508, p. 1126. 

- BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.), Op.cit.,n° 499-1, p. 719. 
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أن المشرع المغربي أهمل اإلشارة إلى ضرورة كون المعلومة  303ويرى أحد الباحثين      

ل على التأثير على أسعار السندات في سوق صحيحة أو دقيقة، ذلك أن اإلشاعة قد تعم

 البورصة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مستوى التأثير حاسما أيضا.

وعلى العموم، ال ينتج عن استغالل معلومة متميزة مسطولية جنائية فقط، ولكن       

مسطولية مدنية، حيث يتولد عنها ضرر شخصي مباشر تجاه المساهمين، الشيء الذي يجعل 

 .304عواهم المدنية مقبولة حسب ما جاء في أحد قرارات محكمة االستئناف بباريسد

وقد أكدت هذا التوجه الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية حيث أجازت في قرار      

أن يشكل مساهمي الشركة التي تعرضت لجريمة استغالل  1001ديسمبر  33لها بتاريخ 

تبعتها في ذلك المحاكم األقل درجة حيث جاء في أحد  ، وقد305معلومة متميزة طرفا مدنيا

أحكامها: "يحق للشركة التي كانت محال لجريمة إساءة استعمال معلومة متميزة أن تشكل 

 .306طرفا مدنيا، وبالتالي حصولها على تعويض يجبر الضرر الذي لحق سمعتها بسببها"

 

 الثاني المبحث

 بأنواع أخرى من المسؤولية رصةفي عمليات البو لمسؤولية المدنيةعالقة ا

على خالف القانون الجنائي فإن مجال القانون المدني أوسع على صعيد التأويل       

والتطبيق واالستنتاج على اعتبار أنه غير محكوم بصورة مطلقة بمبدأ الشرعية الذي يحكم 

ة التطبيق يتعين القانون الجنائي، فمصادر القانون المدني متنوعة، وكلها تعتبر قواعد واجب

                                                           
 .711محمد الهادي المكنوزي، العروض العمومية في سوق البورصة...، م. س.، ص. -303

ch. 2 juill 1999, B.J.B, 2003, n°2, note STASIAK (F.), p. 149.e CA Paris, 1 - 304 

 ..72زي، العروض العمومية...، م. س.، ص. مشار إليه اند محمد الهادي المكنو

n° 1542, p. 1152.Op. cit., COURET (A.), LA NABASQUE (H.),  - 305 

ch., 12 sept. 2006, B.J.B., 2006, Note DEZEUZE (E.), P. 37.e Trib. Corr. Paris, 11 - 306 

 ..72مشار إليه عند محمد الهادي المكنوزي، العروض العمومية...، م. س.، ص.  
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األخذ بها سواء أكانت قواعد تشريعية أو عرفية أو أخالقية أو تستنبط من الفقه 

 .307اإلسالمي

ونظرا لهذه المرونة التي يمتاز بها القانون المدني، فإن مجال تدخل بعض القواعد فيه       

ألخالقيات أوسع من مجال تدخلها في القانون الجنائي، كما هو الشأن بالنسبة لقواعد ا

 المهنية.

وإذا أمعنا النظر في العالقة التي تجمع مهنيي السوق بعمالئهم يمكننا القول إنها        

عالقة تعاقدية تفرض على طرفيها التزامات متبادلة، لكن الوفاء بهذه االلتزامات يتم في 

ة لسوق )الهيئة المغربي 308إطار احترام قواعد سير السوق التي تضعها الهيئات المكلفة

الرساميل والشركة المسيرة(، مما يجعل خرق هذه االلتزامات أحيانا يرتب نوعين من 

من جهة أخرى يطرح  (،المطلب الثاني)المسطولية؛ مسطولية تأديبية ومسطولية مدنية 

اإلشكال حول األساس الذي تقوم عليه مسطولية هطالء المهنيين هل على أساس اإلخالل 

 األول(. المطلب)أساس اإلخالل بالقواعد المهنية ببنود العقد، أم على 

  العالقة مع قواعد المسؤولية المهنية: األول المطلب       

يطرح إشكال حول األساس الذي تقوم عليه مسطولية المهنيين في السوق المالية        

)شركات البورصة ومسيروا محافظ األدوات المالية(، هل تقوم على أساس العقد الذي 

يجمعهم بعمالئهم، أم على أساس كونهم مهنيين تنشأ عن اإلخالل بالواجبات المهنية حيث 

 تتدخل هذه األخيرة في تحديد مسطوليتهم؟

باعتبارها وسيطا أو باعتبارها -إن األصل في المسطولية المدنية لشركات البورصة        

بير المحافظ الجماعية ، وكذا المسطولية المدنية للفاعلين في تد-مدير محفظة فردية

)المطسسة المسيرة و المطسسة الوديعة(، هي أنها خاضعة للمبادئ العامة لهذه المسطولية، 

                                                           
 .774يس أوداود، م. س.، ص.  -307

n° 810, p. 965.Op.cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  - 308 
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ولكن شخصية الوسيط أو مدير المحفظة الذي تحققت مسطوليته توجب النظر إلى مدى 

الحاجة إلى أحكام خاصة تحدد إطار هذه المسطولية بشكلها العام، إذ أن تخصص هذا 

في مجال أو مهنة معينة يفترض وصف هذا الخطأ بالخطأ المهني ومن ثم فإن  الشخص

 .309المسطولية الناجمة عنه هي مسطولية مهنية

وبتعبير آخر، فإنه يصعب إقامة مسطولية المهنيين في السوق المالية على أساس        

فا يتم تقديره الخطأ العقدي لوحده أو حتى الخطأ التقصيري، فالخطأ العقدي كما رأينا آن

بمعيار موضوعي مطداه مقارنة سلوك المدين بسلوك رب األسرة العاقل بحيث يتعين عليه 

بذل عناية رب األسرة الحريص للوفاء بالتزاماته، والمسطولية التقصيرية تقوم بدورها على 

أساس موضوعي لتقدير الخطأ التقصيري حيث يقاس سلوك المخطئ بسلوك الشخص 

 .العادي المتبصر

وفي هذا الصدد ذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري إلى القول بأن "الخطأ المهني هو        

، وباالستناد على ذلك يمكن اعتبار 310الخطأ الذي يتصل ويتعلق باألصول الفنية للمهنة"

الخطأ المهني هو االنحراف عن المعتاد في أصول المهنة، وبالتالي فإن اعتماد األساسين 

السابقين الخاصين تواليا بالمسطوليتين العقدية والتقصيرية ال يكفي لوحده الموضوعيين 

كمعيار بالنسبة لمسطولية مهنيي السوق المالية، فالعميل ينتظر من المهني أكثر مما ينتظر 

من الشخص العادي، فالمهني متخصص في عمله وال يضاهيه في هذا التخصص إال مهني 

 .311عادي الحريص والمتبصرمثله وليس بالنظر إلى الشخص ال

وما دام الوسيط أو مدير المحفظة شخصا مهنيا، فإن مجال معرفته يفوق نطاق معرفة        

العميل الذي قد ال يكون من ذوي االختصاص والخبرة المهنية، لهذا ينبغي عند تحديد خطإه 

ني آخر يمارس أن يتم ذلك من زاوية المهنة، أي بالنظر إلى العناية التي كان سيبذلها مه

                                                           
, 1981, p. 805.in mélanges HebrandSERLOOTEN (P.), Vers une responsabilité professionnelle,  - 309 

 .071أشار إليه: عبد هللا الطائي، م. س.، ص. 
 .2.7وري، م. س.، ص. عبد الرزاق أحمد السنه -310
 .ا771يس أوداود، م. س.، ص.  -311
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نفس النشاط. ومن جهة أخرى فإن االجتهاد القضائي يميل إلى تشديد مسطولية الشخص 

 .312المهني عن األخطاء التي يرتكبها مقارنة مع تلك التي يرتكبها شخص عادي

وتجدر اإلشارة إلى أن الطابع المهني للخطأ في عمليات البورصة ال يختلط مع كون         

و مدير المحفظة هي مسطولية عقدية أو تقصيرية ، فهو يبقى خطأ مهنيا مسطولية الوسيط أ

في كلتا الحالتين، إنما يكون هذا الخطأ عقديا إذا كان مصدره هو اإلخالل بالتزام تعاقدي، 

 .313أو تقصيريا إذا حصل الخطأ ولم تكن هناك أية عالقة عقدية بين الوسيط والمتضرر

أن المسطولية المهنية تنشأ مباشرة عن اإلخالل بواجب وخالصة القول في هذا اإلطار، هي 

أخالقي مهني ال بواجب عقدي صرف، وهذا ما يجعل مسطولية مهنيي السوق المالية تخرج 

عن اإلطار التقليدي للمسطولية بشقيها العقدية والتقصيرية، وفي هذا حماية لمستهلكي 

رفي العالقة التعاقدية. لكن ما سبق خدمات    هطالء المهنيين بما يحقق توازن الكفة بين ط

ال يعني إنكار العالقة التعاقدية التي تجمع مهنيي السوق المالية بعمالئهم، فكل مقومات العقد 

تتجلى في هذه العالقة مع فارق بسيط يخص االلتزامات الناشئة عن تطبيق العالقة 

تكون مزدوجة وتجد  التعاقدية، وهنا تتمظهر خصوصية هذه العالقة، حيث إن المسطولية

أساسها في العقد وفي االلتزامات المهنية، وهي التزامات تتصل مباشرة بالمصلحة العامة، 

فالمهنيون ملزمون باحترام النظام العام االقتصادي والعمل على الحفاظ على االدخار 

 .314الوطني

 قواعد المسؤولية التأديبيةالعالقة مع : الثاني المطلب        

مل المشرع المغربي على إضفاء طابع إلزامي متقدم على قواعد األخالق المهنية، ع        

حتى تلعب الدور المنوط بها في ضبط سلوك المهنيين بما يمكن من توفير أمن السوق 

والحفاظ على مصالح الزبناء. وقيمة هذه القواعد تجد أساسها في توجه المشرع نحو تقنينها 

                                                           
éd., Dalloz, 2005, p. 21. eLE TOURNEAU (Ph.), Responsabilité civile professionnelle, 2 - 312 

 .072عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -313
 .771يس أوداود، م. س.، ص.  -314
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ضفاء أكبر قدر من اإللزام عليها، ما يجعلها تشابه من حيث وصياغتها في قالب مكتوب وإ

القوة اإللزامية قواعد القانون بل وتطابقها إلى حد كبير على المستويين الشكلي 

 .315والموضوعي

نجد أنها تمنح للهيئة المغربية  11.31من القانون رقم  2وعند عودتنا إلى المادة          

امها صالحية إصدار دوريات، ومن بين ما تحدده هذه لسوق الرساميل من أجل تنفيذ مه

الدوريات نجد: "قواعد األخالق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان 

 احترام مبادئ اإلنصاف ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون".

 91ونشير في هذا الصدد إلى أن قواعد حسن السلوك المنصوص عليها في المادة          

تعتبر التجسيد العملي لقواعد األخالق المهنية، حيث جاء في تلك  38.31من القانون رقم 

المادة ما يلي: "يجب على شركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي وضع التدابير 

الكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاهة السوق 

 العميل.وأولوية مصالح 

 تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة".        

ولضمان احترام قواعد األخالق المهنية قرنها المشرع المغربي بعقوبات تأديبية،          

المشار إليها  2بأن مخالفة أحكام المادة  11.31من القانون رقم  9حيث جاء في المادة 

لرئيس الهيئة صالحية إصدار عقوبات تأديبية أو مالية أو هما معا في حق كل  أعاله يمنح

 شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة.

أعاله  9إلى هنا يثار التساطل هل يشكل الخطأ التأديبي المنصوص عليه في المادة         

 أساسا إلثارة المسطولية المدنية لمرتكبه؟

                                                           
 .720يس أوداود، م. س.، ص.  -315
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أن العالقة بين المهنيين والعمالء في السوق  316الفقهفي هذا الصدد يرى بعض        

المالي وإن كانت منظمة بموجب عقود، فإن تنفيذ هذا العقد يتم في إطار احترام قواعد سير 

السوق التي تضعها السلطات المكلفة )هنا في المغرب نجد الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

على هذه القواعد من أجل إقرار المسطولية و الشركة المسيرة للبورصة(، ويمكن االستناد 

 المدنية للمخطئ  عندما يشكل خرقها خطأ يتجاوز نطاق الخطأ التأديبي.

وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن قضت بأن مدونات األخالقيات المهنية تشكل       

معيار للسلوك الواجب االتباع من طرف المهني، واإلخالل بها يمكن أن يطخذ بعين 

االعتبار عند تقدير المسطولية المدنية، حيث ألزمت قاضي الموضوع باستخالص هذا 

 . 317الحل

من جهة أخرى، هناك من يرى بأن القاضي المدني غير ملزم عند إقرار المسطولية        

المدنية للمهني المخالف بما قضى به القرار القاضي بتوقيع عقوبة تأديبية وال بالوقائع التي 

ذا القرار، حيث إن الدعوى التأديبية تباشر مستقلة عن الدعوى المدنية ويقتصر أثبتها ه

دورها على توقيع الجزاء التأديبي، لكن هذا ال يمنع من اجتماع الجزاء التأديبي والمدني أو 

 .318انفصالهما بحيث يدان المخالف تأديبيا ويبرأ مدنيا والعكس صحيح

ي من خالل إضفائه لطابع االلزام على قواعد وعلى العموم، فإن المشرع المغرب     

األخالق المهنية يكون قد فتح الباب على مصراعيه للقاضي المدني من أجل االستناد على 

هذه خرق هذه القواعد كأساس للمسطولية المدنية، حيث ال تخضع هذه القواعد فقط 

                                                           
n° 810, p. 965.Op.cit., MMOND (F.), BONNEAU (Th.), DRU - 316 

: APOSTOLOVA (N.), Codes de inCass. Civ, 18 Mars 1997; Cass. Com, 29 avril 1997. Cité  - 317

bonne conduite et responsabilité dans le droit des marchés financiers, mémoire en vue d'obtention de 

D.E.A en droit des affaires, Université Robert Schumann, Strasbourg, 2003-2004, p. 17. 
، مشار إليه عند: يس أوداود، م. س.، ص. 4.2، ص. 7221، 0جابر محجوب علي، قواعد أخالقيات المهنة، مجلة الحقوق، ع.  -318

721. 



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

333 

 

أصبحت تستمد قوتها للتنظيمات الداخلية التي يضعها المهنيون في شكل مدونات سلوك، بل 

 .319اإللزامية بالدرجة األولى من نصوص تشريعية صريحة

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من ق.ل.ع(  11و  11يقابلهما الفصالن من القانون المدني الفرنسي ) 7047و  7042يرى بعض الفقه أن الصيغة العامة للفصلين 319 -

تسمح بتأسيس المسؤولية المدنية لمرتكب الخطأ دون أن يكون من الضروري اعتبار ذلك الخطأ قد وقع مخالفة لمقتضى قانوني محدد 

لمدني عن في نص تشريعي، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية )(، وهذا التوسع في تحديد مفهوم الخطأ هو الذي يميز الخطأ ا

الخطأ الجنائي المقيد بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، بل ويمكن للمحاكم أن تستند حتى على مخالفة قواعد األخالقيات للقول بوجود 

 خطأ مدني. راجع بهذا الخصوص:

éd., Dalloz, e TERRÉ (F.), SIMLER (PH.), LEQUETTE (YV.), CHÉNEDÉ (F.), Les obligations, 12 -

2019, n° 946, p. 1031. 
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 الفصل الثاني

قيام المسؤولية المدنية في عمليات  

 البورصة
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من أجل قيام المسطولية المدنية في عمليات البورصة البد من توفر شروط معينة،       

وثانيها . المسطولية وهي ثالثة: الخطأ، الضرر وعالقة السببية أولها اكتمال أركان قيام هذه

رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة والتي قد تكون إحدى محاكم الدولة، أو هيئة 

  تحكيمية من اختيار أطراف النزاع، أو حتى وسيطا. 

قائمة على مسطولية شخصية أو  إما مسطولية عقدية والغالب في هذه المسطولية أنها      

لكنها قد تكون مسطولية مفترضة في حالة محددة وهي  .خطأ شخصي واجب اإلثبات

مسطولية شركات البورصة  باعتبارها متبوعا عن أخطاء تابعيها من المستخدمين المطهلين، 

هطالء قد يرتكبون أخطاء وهم يتولون مهام تنفيذ أوامر العمالء أو تدبير محافظ السندات 

الي تسأل عنهم الشركة التي يتبعون لها. وبناء عليه، ال تنفرد المسطولية خاصتهم، وبالت

المدنية في عمليات البورصة بطبيعة خاصة من حيث األركان المتطلبة لقيامها بشكل عام، 

 أو من حيث طبيعتها.

لكن الفرق يظهر بجالء عند معاينة القاضي لوجود أركان هذه المسطولية، حيث إن        

ه األركان يستوجب مراعاة كونها تنهض في مواجهة أشخاص متخصصين في تحديد هذ

مهامهم، وعليه فإنها وإن كانت تنضوي تحت لواء ذات المفاهيم التي تحكم المسطولية 

المدنية بوجه عام إال أن شخصية المسطول المدني في عمليات البورصة تقتضي النظر إلى 

 هذا اإلطار العام بنوع من الخصوصية.

من جهة أخرى، تطفو على السطح مجموعة من المسائل المرتبطة بطبيعة عمليات        

البورصة والتي البد أن يتعامل معها القاضي المختص بحذر. فقد رأينا في الفصل األول من 

هذه الدراسة بأن المضاربة في بورصة القيم لها طابع احتمالي، أي أنها من الممكن أن 

ما يمكن أن تلحق به خسائر فادحة ألن األمر هنا يتعلق بعمليات تجلب للمستثمر أرباحا ك

 دائمة التقلب. تتم في رحاب سوق"مخاطرة" 
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والمالحظ أن العديد من المستثمرين المتعرضين لخسائر في البورصة، تدفعهم رغبة        

، ولو كانت ناتجة عن عوامل 320فطرية للبحث عن شخص يحملونه مسطولية تلك الخسائر

ية )كانهيار األسعار أو حدوث أزمة مالية..(، وقبل االستجابة لطلبات المستثمر يتعين خارج

كلما كان الضرر ناتجا  تعويضا فيرفض منحهعلى القضاء أخذ مسألة الخطر بعين االعتبار 

، أو على األقل مراعاة حدود تدخل كل من "الخطر" و 321عن التقلبات الطبيعية للسوق

، وتخفيض التعويض تبعا لذلك في حدود النسبة التي ساهم بها "الخطأ" في وقوع الضرر

 السلوك الخاطئ للمسطول المدني.

تأسيسا على ما سبق، سنعمل في هذا الفصل على دراسة األركان الالزمة لقيام      

المسطولية المدنية في عمليات البورصة )الفرع األول(، قبل أن نمر لدراسة آثار قيام هذه 

اإلثبات، التعويض واالتفاق على  أو من حيث ء من حيث دعوى المسطولية،األركان، سوا

 )الفرع الثاني(.المدنية المسطولية  تعديل أحكام 

 الفرع األول

 أركان المسؤولية المدنية في عمليات البورصة

إذا كانت المسطولية المدنية بوجه عام تتطلب لقيامها توافر األركان الثالثة من خطأ        

وعالقة سببية، فإن مفهوم العمومية في هذه األركان يتأثر بطابع الشخصية المهنية  وضرر

للفاعلين في عمليات البورصة من حيث تحديد معنى الخطأ ذاته ودرجته ونوعه. من جهة 

أخرى تبرز خصوصيات عمليات البورصة بشكل جلي عند الحديث عن ركن الضرر، 

ت التي تنشرها الشركات المسعرة، يجعل من الضرر فتعدد المستثمرين المعنيين بالمعلوما

الالحق بهطالء جراء نشر معلومات خاطئة ضررا جماعيا، كما أن الضرر يتخذ في أحايين 

                                                           
p. 51.Op. cit., Voir ASSAKTI (H.),  -320 

, p. 16.Op. cit.SFYROERAS (A.),  - 321 
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الوسيط المالي في تنفيذ أوامر  تأخركثيرة شكل تفويت فرصة للربح على المستثمر كما لو 

 ثمارية المتفق عليها.مدير المحفظة عن تنفيذ السياسة االست تهاونالعميل، أو 

تتجلى أيضا مظاهر الخصوصية في عالقة السببية بين الخطأ والضرر، حيث إن        

الطبيعة الخاصة لألسواق المالية تجعل من الصعب أحيانا التعرف على السبب الذي أدى 

إلى حدوث الضرر هل هو خطأ المسطول أم أخطار وتقلبات السوق؟ فنحن هنا أمام "تمرين 

 (.il s s l ls é vi ) 322ومعقد" حسب تعبير أحد الفقهصعب 

بناء عليه، سنقسم هذا الفرع إلى مبحثين، نخصص األول للحديث عن ركن الخطأ في       

عمليات البورصة سواء تعلق األمر باألخطاء العقدية أو التقصيرية، ونخصص الثاني 

 للحديث عن الضرر وعالقة السببية.

 المبحث األول

 في عمليات البورصة أركن الخط

يحتل ركن الخطأ مكانة متميزة ضمن أركان المسطولية المدنية )العقدية والتقصيرية(،      

فهو نقطة االنطالق التي تتحقق بها األركان األخرى، وهو األساس الذي تقوم عليه 

 المسطولية المدنية بصفة عامة.

، أو 323إخالال بالتزام عقدي والخطأ في عمليات البورصة ال يخرج عن كونه إما     

. غير أن تقدير هذا الخطأ كما مر بنا آنفا يخضع لمعيار متشدد 324إخالال بالتزام قانوني

                                                           
Droit in MARTIN (D.), Réparation (intégrale) des préjudices boursiers: sortons du brouillard,  - 322

bancaire et financier, mélanges AEDBF-France, V.1, Revue Banque édition, Paris, 2013, p. 409. 
 يتخذ اإلخالل بالتزام عقدي أو الخطأ العقدي أكثر من مظهر قانوني يختلف باختالف نوعية اإلخالل الذي ارتكبه المدين، فهو قد يتمثل في323 -

الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالدائن، مما امتناع أحد المتعاقدين عن الوفاء بااللتزامات التي تعهد بها، وقد يكون في شكل تأخر في التنفيذ، األمر 
من ق.ل.ع ما يلي: "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام، وإما  011يجعله محقا في المطالبة بالتعويض. وقد جاء ضمن الفصل 

ا كان يعد سببا للمساءلة العقدية سواء كان بسبب التأخير في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين". والخطأ العقدي كيفم
حقق منذ جسيما أو على قدر من الجسامة أو تعلق األمر بأخطاء اإلهمال الناجمة عن التهاون والالمباالة. أو بتعبير آخر، فإن اإلخالل العقدي يت
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شيئا ما نظرا لطبيعة الشخص الذي يرتكبه، وهو عادة شخص متخصص ويفترض فيه 

 الحرص والتبصر في أداء مهامه.

عقدي والخطأ التقصيري واضحة بما من ناحية أخرى، قد ال تظهر التفرقة بين الخطأ ال     

يكفي في عمليات البورصة، إما بسبب غياب عقد مكتوب بين أطراف العالقة التعاقدية، أو 

بسبب الطبيعة الخاصة التي تميز عالقة الشركات المسعرة بالمساهمين والتي تعود بنا إلى 

 م نظام قانوني؟النقاش الفقهي المعروف حول الطبيعة القانونية للشركة: هل هي عقد أ

يتعين علينا إذن من أجل معالجة ركن الخطأ أن نقسمه إلى صنفين، خطأ الوسيط المالي      

)المطلب األول( و خطأ الشركات المسعرة )المطلب الثاني(، وهو تقسيم نابع من تفرد 

، لذلك كان لزاما علينا معالجة كل واحد منهما ةاإلشكاالت التي يطرحها كل خطأ على حد

 معزل عن اآلخر.ب

 المطلب األول: خطأ الوسيط المالي    

من المالحظ أن األخطاء التي قد تقع من الوسيط المالي عند مزاولته لنشاطه ال تقتصر      

 على عالقته مع عمالئه الذين تربطه بهم رابطة تعاقدية فحسب، وإنما تمتد إلى الغير أيضا.

                                                                                                                                                                                     
من  011اقترفه، وسند ذلك المفهوم المخالف للفصل  الوقت الذي يحجم فيه المدين عن تنفيذ التزاماته التي تعهد بها، ولو لم يقترن ذلك بخطأ

 ق.ل.ع. المذكور والذي يفيد بأن المسطولية العقدية تنهض ولو كان المدين الممتنع عن التنفيذ حسن النية. راجع بهذا الخصوص:
 .11-11عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -
ادر غير اإلرادية لاللتزام )المططولية المدنية واإلثراء بدون سبب(، مطبعة النجاح ، المص0عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج.  -

 .0231الجديدة، الدار البيضاء، 
من ق.ل.ع. حيث نص الفصل  11و  11اإلخالل بالتزام قانوني سابق أو ما يعرف بالخطأ التقصيري، نظمه المشرع المغربي في الفصلين 324 -

لتقصيرية بناء على خطأ عمدي وجاء فيه: "كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به على مبدأ عام للمسطولية ا 11

. القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا أثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الصرر

على نفس المبدأ بالنسبة للمسطولية التقصيرية بناء على خطأ غير عمدي حيث جاء  11ألثر". ونص الفصل وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم ا

ب فيه: " كل شخص مسطول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، ال بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السب
لذلك يكون عديم األثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه، وذلك المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف 

 من غير قصد إحداث الضرر". للمزيد من التوسع بخصوص مفهوم الخطأ التقصيري راجع:
 وما بعدها. 111مأمون الكزبري، م. س.، ص.  -
 وما يليها 310إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -
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المالي ال يمكن تحديد طبيعته إال من خالل النظر واستنادا إلى ذلك فإن خطأ الوسيط      

إلى طبيعة االلتزام الذي نتج هذا الخطأ عن مخالفته، فالخطأ يكون عقديا إذا كان االلتزام 

الناشئ بحق الوسيط قد وجد بصفته أثرا لعقد مبرم بين طرفين المتضرر من جهة والوسيط 

فيذ هذا االلتزام أو مجرد التأخر في من جهة أخرى، فأي مخالفة سواء في االمتناع عن تن

تنفيذه بشكل معيب يعد خطأ عقديا، وبانتفاء هذا العقد أو ببطالنه ال يمكن وصف  أوذلك 

الخطأ في هذه الحالة إال بكونه خطأ تقصيريا إذا كان في مضمونه يمثل مخالفة اللتزام عام 

 .325لم يكن العقد سبب نشأته

مطلب الخطأ العقدي والخطأ التقصيري بوصفهما يشكالن وبالنتيجة سندرس في هذا ال      

 صورتين للخطا الموجب لمسطولية الوسيط المدنية، لذا سنفرد فقرة مستقلة لبحث كل منهما.

 الفقرة األولى: الخطأ العقدي للوسيط المالي      

عتبر مخطئا . فالمدين يتنفيذه يتمثل الخطأ العقدي في عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر في      

في حالة عدم تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، أو إذا تأخر في تنفيذ هذا االلتزام، ويستوي في 

ذلك بأن يكون عدم قيام المدين بهذا االلتزام أو التأخر فيه ناشئا عن عمده أو عن إهماله. 

 .326كما يستوي أن يكون عدم التنفيذ كليا أو جزئيا أو حتى مجرد التأخر فيه

ومن متطلبات الخطأ العقدي هو وجود عقد بين المسطول المدني أي الوسيط المالي       

وبين المتضرر أي العميل وأن يكون هذا العقد صحيحا، إذ ال تقوم المسطولية العقدية على 

أساس عقد تم إقرار بطالنه، خاصة وأن بطالن العقد يترتب عليه زواله بأثر رجعي مما 

 .327ال قواعد المسطولية العقدية معهيطدي بالنتيجة إلى زو

                                                           
 .067ص.  . س.،عبد هللا الطائي، م -325
، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، دار إحياء 7الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج. عبد الرزاق السنهوري،  -326

 .626ص. )دون ذكر الطبعة والسنة(،  التراث العربي، بيروت،
 .12محمد يوسف ياسين، م. س.، ص.  -327
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ويثار التساطل في هذا الشأن بخصوص الجزاء القانوني المقرر عند غياب اتفاقية       

الوساطة بين العميل ووسيطه المالي، أو عند غياب عقد تدبير محفظة األدوات المالية 

عند حديثه المفرغ في شكل مكتوب، خاصة وأن المشرع المغربي استعمل عبارات الوجوب 

، أو بعبارات أخرى هل تعد تلك الشكلية متطلبة لالنعقاد أم 328عن إبرام هذين العقدين

 لإلثبات فقط؟

القاعدة العامة في ق.ل.ع تقضي بأن الوكالة تتم بتراضي الطرفين. ويسوغ أن يكون      

رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحاالت التي يتطلب فيها القانون شكال 

      .329خاصا

وما يالحظ في هذا الجانب هو أن المشرع المغربي تطلب شكلية معينة بخصوص عقد     

الوساطة وعقد إدارة المحفظة، لكنه لم يرتب أي جزاء عند غياب عقد مكتوب بين شركة 

البورصة والعميل، فهل يمكن القول تبعا لذلك إن البطالن المطلق هو مصير العمليات 

 ب تلك الشكلية؟المنجزة في غيا

إذا كان القول باإليجاب، فإنه يتعين إرجاع حالة األطراف إلى ما كانت عليه قبل      

الدخول في العالقة التعاقدية، مما يفترض معه القيام بإلغاء المعامالت التي أجرتها شركة 

التي تها، وإرجاع العميل للسندات ذالبورصة لفائدة العميل مع إرجاعها للعموالت التي أخ

 تملكها واألرباح التي نتجت عنها.

، يبقى الحديث عن جزاء من هذا القبيل غير ممكن من الناحية في اعتقادنا المتواضع       

الواقعية، فمن جهة أولى يعتبر إلغاء معاملة ما على األدوات المالية من صميم اختصاص 

من القانون  32حددتين في المادة الشركة المسيرة وال تلجأ إليه إال في حالتين استثنائيتين م

                                                           
من النظام العام الجديد لبورصة الدار البيضاء على أنه: "تحدد اتفاقية الوساطة الموقعة بين شركة البورصة  6.7.2تنص المادة  -328

النظام العام من  72.7.4المادة  ومصدر األوامر على وجه الخصوص حقوق وواجبات الطرفين وخصائص األوامر". وقد كانت

زم شركات البورصة أن توقع مع معطيي األوامر اتفاقية وساطة توضح بالخصوص على أنه: "يل الملغى لبورصة الدار البيضاء تنص

 كل عنصر متعلق باألوامر ومآلها".

 من د.م.ق.م. على أنه: "يجب على الشركة المسيرة للمحفظات توقيع اتفاقية توكيل التدبير مع الزبون". 0...0وتنص المادة 
 من ق.ل.ع. .11الفصل  -329
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، باإلضافة إلى حالة اإللغاء بقوة القانون المنصوص 330في فقرتها األولى 38.31رقم 

. ومن جهة ثانية سيطدي إعمال البطالن المطلق 331من نفس القانون 334عليها في المادة 

إلى إحداث اضطراب في سير العمليات على مستوى سوق البورصة واهتزاز ثقة 

. والمنطق السليم في مثل هذه الفرضية يقضي بأنه "إذا أصبح من 332عاملين فيهالمت

المستحيل إعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد، جاز للمحكمة أن تحكم للمتضرر من هذه 

 .333االستحالة بتعويض معادل للضرر الذي أصابه، وذلك وفقا للقواعد العامة"

المشرع المصري كان واضحا بخصوص األثر وبخالف المشرع المغربي، فإن      

القانوني المترتب عند غياب عقد مكتوب بين العميل وسمسار األوراق المالية، حيث اعتبر 

أن العميل يكون له الخيار بين قبول العمليات التي أجراها الوسيط لحسابه وبين رفضها، 

                                                           
على ما يلي: "يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحاالت المنصوص  72.74القانون رقم من  76تنص المادة  -330

 عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعامالت المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة.

 ابقة في الحالتين التاليتين:تقوم الشركة المسيرة بعمليات اإللغاء المنصوص عليها في الفقرة الس

إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة األمر. إذا ثبت أن طلبها مبرر. وال يمكن أن يتم هذا اإللغاء إال بموافقة مجموع   -

 شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابال؛

 ته الشركة المسيرة في محددات التسعير.إما بمسعى من الشركة المسيرة. إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكب  -

وتعفى شركات البورصة التي ال تكون سببا في إلغاء معاملة من تحمل المسؤولية اتجاه عمالئها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك 

 اإللغاء".
لية مسعرة تتم خارج بورصة على ما يلي: "تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات ما 72.74من القانون رقم  771تنص المادة  -331

ات القيم، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم تعريفهما في المادة األولى من هذا القانون وكذا المعامالت التي تتعلق باألدو

لتوظيف المالية التي تكون محل قيد في جدول أسعار سوق منظمة خارج المغرب والمعامالت المتعلقة بشطر من سندات هيئات ا

 الجماعي التي ال تكون مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم.

 تلغى بقوة القانون كل معاملة تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول األسعار تمت في سوق منظمة أخرى بالمغرب غير بورصة القيم.   

يهما في الفقرتين أعاله على وجه التضامن عالوة على ذلك، يعاقب األشخاص أو الهيئات الذين أنجزو إحدى المعامالت المشار إل

 بغرامة تساوي قيمة المعاملة".

جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية بأن إلغاء أمر البورصة إذا كان ممكنا قبل تنفيذ األمر، فإنه غير ممكن بعد تنفيذه، 332 -

سبيل الحصر يجوز فيها هذا اإللغاء. وقد جاء ضمن  وذلك بهدف ضمان سالمة واستقرار السوق، باستثناء أربع حاالت واردة على

 حيثيات هذا القرار ما يلي:

- «…Si un ordre de bourse peut toujours être annulé avant son exécution, il ne peut plus l’être dés lors 

qu’il a été exécuté, et ce afin d’assurer la sécurité et la stabilité du marché, sauf dans quatre cas 

limitatifs, à savoir s’il y a eu violation des règles de négociations, négociation à cours aberrant, erreur 

de saisie ou négociation dans des conditions imprévues… ». Cass. Com. 13 Déc. 2013, n° 10-10103, 

arrêt précité. 
 ..07زبري، م. س.، ص. مامون الك -333
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ي غياب تفويض خاص وذلك في الحالة التي يجري فيها الوسيط المالي تلك العمليات ف

 .334ومكتوب بشأن ذلك

ويتعين  المشرع المصري معقوال ومنطقيا إلى حد بعيد، تبناهالحل الذي  في اعتقادنا يبقى

 ،يأخذ به بعض الفقه الفرنسي وهو نفس الحل الذيبالنسبة للقانون المغربي،  األخذ بمثله

في رأيه على غايات القوانين يرى بأن البطالن النسبي هو الذي يتعين األخذ به مستندا  حيث

. ويمكن تلمس نفس الغايات 335الفرنسية التي نظمت هذا المسألة أال وهي حماية العمالء

 .38.31من القانون رقم  91ضمن القانون المغربي السيما المادة 

بأنه "يجب على شركات البورصة  38.31من القانون رقم  91المادة  تقضي       

ر المالي وضع التدابير الكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام والمرشدين في االستثما

فأولوية وبالتالي،   ".وأولوية مصلحة العميلمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاهة السوق 

شركة البورصة، وهذه المصلحة كذلك  بينه وبينمصلحة العميل تقتضي إبرام عقد مكتوب 

قد أجرت  البورصة شركةكانت السيما إذا  نا مطلقاباطال بطال العقد اعتبار تقتضي أال يتم

 عمليات ناجحة لفائدة العميل.

أن الشكلية في هذه الحالة ترمي إلى حماية مصالح المتعاقدين،  336ويرى أحد الباحثين     

حيث إن وجود عقد مكتوب يتضمن اإلشارات والبنود الضرورية يسمح بتجنب إعطاء العقد 

تقرار العالقة التعاقدية وتضر بمصالح الطرفين. وهناك من تكييفات أخرى قد تمس باس

يرى بأن النص على إلزام شركة الوساطة والعميل سويا بتحرير عقد يحدد حقوق كل منهما 

                                                           
من القانون التجاري المصري ما يلي: "ال يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عمالئه إال إذا كان  .4جاء في المادة   -334

مفوضا في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب، فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو 

 ها".رفض

“..une telle interprétation ne doit pas être retenue, une nullité relative serait seulement encourue.  - 335

Cette solution s'inscrit dans les finalités de la loi du 2 juillet 1996 qui, comme loi du 22 janvier 1988 

vise essentiellement à protéger la clientèle”. DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Op. cit., p. 861. 

46.-p. 45Op. cit., ASSAKTI (H.),  - 336 



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

303 

 

والتزاماته أمر جيد ومحمود ابتدعه المشرع لتقليل المنازعات بين الطرفين وحسم األمور 

 .337ى اآلخربينهما على وجه قطعي ومنع ادعاء أي منهما عل

نشير في هذا الصدد، إلى أن محكمة االستئناف بباريس سبق لها في قضية تتعلق بتدبير      

محفظة األدوات المالية بوكالة أن أكدت على أن وجود الكتابة ليس شكلية لالنعقاد وإنما 

ته مجرد وسيلة عادية لإلثبات، لكن ذلك ال يعفى الوسيط بالمرة من التزاماته ويجعل مسطولي

. وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يمكن إثبات وجود تدبير 338قائمة في هذا الصدد

 .339ضمني بكافة الوسائل ألن األمر يتعلق بأعمال تجارية

أن المشرع الفرنسي وإن فرض على شركة إدارة المحافظ  340ويالحظ بعض الفقه      

ق في حالة انعدامه، ويالحظ نفس إبرام عقد مكتوب مع العميل، إال أنه لم يحدد الجزاء المطب

الفقه أن المشرع الفرنسي قد تراجع على بعض النصوص القديمة التي كانت ترتب البطالن 

صراحة في حال غياب عقود تدبير المحافظ التي تتضمن تدخال في األسواق اآلجلة )قانون 

 (.3994مارس  19

لقول بوجود العقد من عدمه وعلى العموم، تبقى المحكمة المختصة هي المطهلة ل       

أنه بإمكانها االستناد في ذلك على مختلف  341وإعطائه التكييف المناسب، ويرى بعض الفقه

المراسالت المتبادلة بين الطرفين باعتبارها بداية حجة كتابية على وجود العقد، كما يمكن 

العموالت لوحدها ، مع أن 342االستناد على العموالت التي يطديها العميل إلثبات وجود العقد

تبقى غير كافية إذا لم تتأكد المحكمة من طبيعة التدخل الذي يجريه العميل، فإذا كان هذا 

                                                           
 .21.عصام أحمد البهجي، م. س.، ص.  -337

n° 107, 2006, p. 55.., Rev. BD In Chron. Finbours.,CA Paris, 26 janvier 2006,  - 338 

Op. P.), -DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.in: 1994, cité Cass. Com., 1 février 1994, 10 mai  - 339

cit., n° 949, p. 860-861. 

n° 949, p. 861.Op. cit., P.), -DE VAUPLANE (H.), BORNET (J. - 340 

n° 949, p. 861.Ibid.,  - 341 
 من ق.ل.ع ما يلي: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية. 471جاء في الفصل  -342

ن أن ينتج كذلك عن المراسالت والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب ويمك

والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دالالت واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة 

 إرسالها".
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تسيير  عقداألخير ال يتمتع بالمبادرة في اتخاذ قرار االستثمار مثال، نكون حينها بصدد 

 المحفظة. 

قوله بخصوص اآلثار هذا ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أنه باإلضافة إلى ما سبق        

المترتبة عن غياب عقد مكتوب، يمكن أن تتعرض شركة البورصة لعقوبات تأديبية من 

طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على اعتبار أن غياب العقد المكتوب يشكل إخالال 

 .343بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

 للوسيط المالي ثانيا: معيار تحقق الخطأ العقدي       

يقتضي منا الحديث أن المعيار المعتمد لقياس مدى تحقق الخطأ العقدي للوسيط المالي       

(، أن نقوم أوال بالوقوف عند المبدأ العام  أو معيار تحقق الخطا العقدي بصفة عامة في 1)

 (.3القانون المدني )

 المبدأ العام في قياس تحقق الخطأ العقدي  -1

معيار تحقق الخطأ العقدي ينبغي التمييز بين نوعين من االلتزامات العقدية  لتحديد       

 Obligations deالملقاة على عاتق المدين؛ فمن جهة، هناك االلتزامات بتحقيق نتيجة )

resultat( ومن جهة أخرى، نجد االلتزامات ببذل عناية ،)nec téo tle vs étusl.) 

                                                           
المتعلق يالهيئة المغربية لسوق الرساميل التي جاء فيها: "يصدر  70..4من القانون رقم  1نتج من خالل قراءة المادة وهو ما يست -343

رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية )إنذار أو توبيخ، أو 

درهم أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة اإلخالل بالقواعد  022.222عقوبة مالية ال تتجاوز 

 أعاله. 6األخالقية أو قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في المادة 

 لغ األرباح المذكورة".عند تحقيق أرباح قد تصل العقوبة إلى خمس مرات مب

التي جاء فيها: "يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا  72.74من القانون رقم  .72وكذا المادة 

 إلى شركات البورصة التي:

 من هذا القانون...". 6ص عليها في المادة ال تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن اقتضى الحال التعليمات المنصو-
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ذه االلتزامات فإن المدين ال تبرأ ذمته إال بتحقق النتيجة بمقتضى النوع األول من ه        

المتفق عليها ولو كانت تافهة جدا، فالمقاول والناقل يلتزمان بتشييد البناء وإيصال المسافر 

 .344إلى النقطة المتفق عليها وأي إخالل بهذه الغاية إال ويستوجب التعويض

سطولية العقدية نظرا لسبب أجنبي فإنت ولمعرفة ما إذا كان يحق للمدين دفع الم        

 يتعين التمييز بين نوعين من االلتزامات بنتيجة:

االلتزامات بنتيجة مطلقة: ويندرج في هذا اإلطار االلتزامات التي ترد على مبلغ  -        

من النقود أو أشياء مثلية بشكل عام. وهنا ال يمكن أن تتحلل الذمة المالية للمدين ألي حادث  

جنبي كان، ألن األشياء المثلية ال تنعدم، بل يوجد لها دائما نظير في السوق، فيلتزم المدين أ

 .345بنتيجة بالمفهوم المطلق للمصطلح

االلتزامات بنتيجة عادية: ويتعلق األمر هنا بالخصوص بااللتزامات التي ترد على  -       

طولية العقدية للمدين المخل بالتنفيذ. أشياء قيمية )أو أعيان معينة بذاتها(. ومعها تنهض المس

غير أنه بإمكان هذا األخير أن يتخلص من تلك المسطولية إذا أقام الدليل على أن اإلخالل 

 .346يعود لسبب أجنبي ال يد له فيه مقوة قاهرة أو خطأ الدائن أو خطأ الغير

ن ببذل العناية الالزمة أما النوع الثاني من االلتزامات العقدية التي يلتزم فيها المدي       

كالعقد الرابط بين الطبيب والمريض أو الذي يربط هذا األخير بالمحامي، فإن مضمون 

االلتزام ال يتحدد منذ البداية في تحقيق نتيجة معينة وإنما مجرد أمل في الحصول على هذه 

ات النتيجة عبر بذل المجهود الكافي وتسخير الخبرة الالزمة وكذا اتخاذ االحتياط

 .347الضرورية

                                                           
 .6.-..عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -344
 .2.-42عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -345
 .2.عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -346
 .724م. س.، ص. إدريس العلوي العبدالوي،  -347
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وقد طرح االلتزام ببذل عناية مشكال قانونيا بخصوص نوعية االحتياط والحرص الذي       

يتعين سلوكه، باعتبار أن درجة اليقظة والحرص تتفاوت من شخص آلخر. لذلك بإن الرأي 

هذا الراجح في ميدان الفقه والتشريع يذهب إلى القول إن العناية التي يتعين بذلها في تنفيذ 

النوع من االلتزامات هي عناية الرجل العادي متوسط الذكاء أو ما يعرف برب األسرة 

 .348العاقل

هذا مع العلم أنه ينظر إلى معيار الرجل العادي من زاوية المهنة أو الحرفة التي        

حصل التعامل فيها، فالطبيب والمحامي مثال ال يتحمالن نتائج أخطائهما إال إذا اتضح أن 

واهما من األطباء والمحامين متوسطي الخبرة والدراية في نطاق اختصاصهم كانوا س

 .349سيتفادون الوقوع في مثل الخطأ الذي وقع فيه المعني باألمر

 بالعمالء الوسطاء الماليينعلى عالقة  السابق تطبيق المبدأ -2     

ه، أي طبيعة االلتزامات لتحديد الخطأ العقدي البد أن نقف على مضمون االلتزام ومدا      

 المفروضة على شركات البورصة ، هل هي التزامات بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية؟

أهمية بالغة ألنه إذا كانت شركة البورصة ملزمة ب تحظىإن اإلجابة عن هذا التساطل       

تها متى بتحقيق نتيجة فإن عدم تحقيقها يمثل إخالل منها بالتزاماتها، وبالتالي قيام مسطولي

أثبت العميل وجود العقد وعدم تحقق النتيجة، ألن عدم تحقق هذه األخيرة يرتب قيام 

 يبقىوال  .350سواء كان عدم تنفيذ االلتزام ناشئا عن قصد أو عن تقصير مسطوليتها العقدية

، أما إذا كان مسطوليتهاأمام شركة البورصة إال إثبات السبب األجنبي إذا أرادت دفع 

 مجرد تقصير الوسيط في أداء التزاماته يمثل خطأ عقديا.فو التزام ببذل عناية، التزامها ه

                                                           
 .6.عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -348
 ..72-724؛  إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، س. 6.، ح. س.، ص. عبد القادر العرعاري ٱنظر: -349
 .11عمر حماس، م. س.، ص.  -350
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عندما نرجع إلى المعيار الذي وضعه الفقه في التفرقة بين االلتزام بتحقيق نتيجة     

وااللتزام ببذل عناية فيكون التزام المدين ببذل عناية إذا كانت النتيجة التي يراد تحقيقها ذات 

لية، كالطبيب مثال في عالجه لمريضه، والمحامي في مرافعته عن موكله، طبيعة احتما

كذلك التزام المستأجر بالمحافظة على العين المطجرة فعليه بذل عناية الرجل العادي في 

 .351المحافظة على ذلك الشيء

وطبقا للمعيار الذي وضعه الفقه و للنصوص المتعلقة ببورصة القيم، يمكن القول إن      

امات شركة البورصة تتوزع ما بين التزام ببذل عناية أحيانا، والتزام بتحقيق نتيجة التز

 أحيانا أخرى.

فشركة البورصة عندما تتلقى أمرا من العميل، تلتزم بالتنفيذ األفضل وأخذ كل التدابير      

تزام واالحتياطات من أجل الحصول أثناء تنفيذ األمر على أحسن نتيجة ممكنة لعميلها، فاالل

. وبالنتيجة فالعميل 352بالتنفيذ الحسن لألوامر هو التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيق نتيجة

ملزم بإقامة الدليل على خطأ الوسيط المالي، وأنه لم يسخر كافة الوسائل التي كانت بحوزته 

 .353لتحقيق أحسن تنفيذ ممكن

ديرة محفظة أدوات مالية، فهي ونفس األمر يقال بالنسبة لشركة البورصة باعتبارها م     

مطالبة فقط ببذل عناية وتسيير المحفظة حسب أصول وقواعد المهنة دون أن تكون ملزمة 

 .354بضمان نتيجة معينة، وهو ما أكده القضاء الفرنسي في بعض قراراته

فعمليات البورصة بطبيعتها ترتبط بعوامل احتمالية، حيث إن مفهوم "صفر خطر" ال      

كانا في سوق البورصة الذي يترنح دائما أمام التقلبات المتواصلة. وهذا هو السبب يجد له م

                                                           
p. 41.Op.cit., LE TOURNEAU (PH.),  - 351 

p. 544.Op. cit., BONNEAU (Th.), DRUMMOND (F.),  -352 
 للتوسع بخصوص هذه النقطة راجع: -353

 - SHEYKOVA (V.), Op. cit., p. 225 et sv.  

“Le mandataire s'engage seulement à gérer conformément à la science ou à l'art de son temps”. - 354 

- CA Toulouse, 25 juin 2008, RG n° 06/03091, in Responsabilité et opérations boursières, Op. cit., p. 

60. 

Voir aussi: Cass. Com., 7 octobre 1997, Ibid., p. 60. 
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الذي يجعل تطور أصول المحفظة رهينا بهذه التقلبات التي تخرج عن نطاق تصرف 

. واالجتهاد القضائي يأخذ هذه المسألة بعين االعتبار في إطار المسطولية المدنية 355المسير

 l'aléaلخسائر الناتجة عن الخطر البورصوي )ويستثني من نطاق التعويض ا

boursier)356 . 

فالعناية اليقظة لمدير المحفظة ال تكفل بالضرورة الوصول إلى زيادة أصول المحفظة      

أو ارتفاع العائد الذي تدره، إذ أن تحقيق ذلك يعتمد على عوامل أخرى تفلت من سيطرة 

ياسية واالجتماعية والتي تطثر بال شك على ما المدير، ومن بينها العوامل االقتصادية والس

، فمهما كانت 357سبق أن قرره المدير من قواعد تشكل خطته لالستثمار في أسواق المال

مهارة وكفاءة المدير، قد تطرأ ظروف خارجة عن إرادته كاألزمات المالية وتطدي بال شك 

الي إلى إلحاق ضرر بمحفظة إلى انخفاض أو انهيار القيمة السوقية لألدوات المالية وبالت

 العميل.

وبالتالي، مادام التزام مدير المحفظة هو بذل عناية، فإن مجرد تحقيق خسائر ال يعتبر      

كافيا لقيام مسطوليته، فالعميل عليه إثبات ارتكاب شركة البورصة لخطأ، ويتخذ هذا الخطأ 

ون موافقة صريحة من عدة صور كتجاوز حدود الوكالة أو التصرف خارج هذه الحدود د

 .358العميل، أو مخالفة سياسة االستثمار المتفق عليها وما إلى ذلك

وبخصوص تقدير خطأ شركة البورصة، فإنه يتم بالنظر إلى سلوك شركة بورصة      

أخرى حريصة ويقظة في شطون مهنتها، وتزاول مهامها في نفس الظروف من حيث 

                                                           
p. 52.Op. cit., ASSAKTI (H.),  - 355 

, p. 16.Op. cit.SFYROERAS (A.),  - 356 
 ..40هشام فضلي، م. س.، ص.  -357
"بإمضاء وكالة التدبير، يكون العميل قد تخلى عن اختيار طبيعة االستثمارات التي سيجريها بأمواله وفوض هذا األمر وتركه  - -358

زم بالحصول على موافقة العميل عند كل شراء أو بيع للسندات، لكن يعتبر مدير المحفظة الختيار الوكيل، هذا األخير يبقى غير مل

 مرتكبا لخطأ إذا كان التسيير  مخالفا للوكالة وغير متالئم مع التطورات التي عرفها السوق". ٱنظر:

- CA Orléans, 24 septembre 2007, RG n° 06/02294, in Responsabilité et opérations boursières, Op. 

cit., p. 60. 

كما أن عدم احترام الوكيل للتعديل الجديد للعقد يجعل مسؤوليته قائمة مادام الموكل من حقه في كل وقت تعديل أهدافه االستثمارية. 

 ٱنظر:

- CA Paris, 3 mai 2005, RG n° 05/16072, Ibid., p. 61. 
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عهد بإدارة محفظة األدوات المالية إلى شركة بورصة المكان والزمان. فالعميل مثال حينما ي

. لهذا فهي ملزمة عند إجراء 359ما، فذلك ألنها شخص تتوفر فيه الخبرة واالحترافية

 . 360عمليات على المحفظة ببذل عناية "الرجل المتبصر حي الضمير"

تعلق الم 3881لسنة  84من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  142وقد نصت المادة       

بسوق رأس المال المصري على أن شركة السمسرة تلزم ببذل أقصى درجات العناية في 

 تنفيذ أوامر العميل.

درجة جديدة من درجات العناية لم  أوجد المشرع المصري حسب أحد الفقهف ا،هكذ      

 عرفنا عناية الرجل العادي"تكن معروفة كأساس للمسطولية في مجال البحث القانوني، فقد 

وكانت هي أساس ومناط المسطولية في القانون المدني. أما أن توجد درجة من العناية يطلق 

عليها أقصى درجات العناية في تنفيذ أوامر العميل فهذا ما يحتاج إلى دراسة وتحليل لمعنى 

 . 361"وذات المقصود من هذه الدرجة من العناية

طراف العالقة التعاقدية على وضع من يرى بإمكانية اتفاق أ 362وهناك من الباحثين     

شرط يفرض على مدير المحفظة التزاما بتحقيق حد أدنى من األرباح. لكن شرطا من هذا 

العميل عدم تحقق يثبت القبيل قد يرخي بثقله على مسطولية شركة البورصة حيث يكفي أن 

حض افتراض . لكن يبقى هذا الشرط مشركة البورصةالنتيجة المتفق عليها لتقوم مسطولية 

نظري، ذلك أن إدراجه في عقد تسيير المحفظة عالوة على أثرة البليغ على مسطولية شركة 

 البورصة، قد يطدي إلى تغيير الطبيعة القانونية للعقد، يضيف نفس الباحث.

                                                           
p. 53.Op. cit., ASSAKTI (H.),  -  359 

من ق.ل.ع على ما يلي  "على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي  .22صل ينص الف -360 

الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي 

 ضيه العرف في المعامالت".تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقت
 .21.عصام أحمد البهجي، م. س.، ص.  -361

p. 53.Op. cit., ASSAKTI (H.),  - 362 
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وفي إحدى الدعاوى رفضت محكمة االستئناف بباريس قيام مسطولية مدير المحفظة      

ينة لالستثمار وعد بها عميله عند إبرام العقد استنادا إلى أن التزام عن عدم تحقيق نتائج مع

 .363المدير هو ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

أحيانا أخرى يكون االلتزام الملقى على عاتق الوسيط المالي التزاما بتحقيق نتيجة،       

ال إشعارات تنفيذ ويتحقق ذلك في العديد من الحاالت، كما لو تعلق األمر بااللتزام بإرس

 العمليات إلى العمالء، وااللتزام بترشيح أوامر البورصة، وااللتزام بإعالم العميل. 

فالوسيط المالي في الحاالت السابقة ال يكفي أن يثبت أنه قام مثال ببذل العناية الالزمة       

التزامه، ألن  في إرسال اإلشعارات أو ترشيح األوامر أو إعالم العميل ثم لم يستطع إتمام

هذا النوع من االلتزامات يقتصر على اتخاذ الوسيط لبعض اإلجراءات الشكلية و التقنية أو 

 اإلدالء بمعلومات ونصائح، فالنتيجة التي ينتظر تحقيقها من ذلك ليست لها طبيعة احتمالية.

 الفقرة الثانية: الخطأ التقصيري للوسيط المالي      

ري للوسيط المالي صورتين إما خطأ مباشر أو غير مباشر، تتجسد يتخذ الخطأ التقصي      

الصورة األولى بإلزام الوسيط المالي كشخص معنوي بتحمل تبعة خطئه بشكل مباشر عن 

 كل ضرر يلحق العميل )أوال(.

أما في الصورة الثانية فخطأ الوسيط تجاه عميله لم يكن إال خطأ أحدثه مستخدم شركة       

 اء القيام بتنفيذ أوامر وتعليمات الشركة التي يشتغل في رحابها )ثانيا(الوساطة أثن

                                                           
91, p. 591, note MARTIN (R.). D.,CA Paris, 13 juin 1991,  - 363 

 ..40مشار إلى هذا القرار عند هشام فضلي، م. س.، ص. 

 المحفظة بتحقيق نسبة معينة من األرباح، راجع:للتوسع بخصوص إدراج شرط في عقد المحفظة يلزم مدير 

- SFYROERAS (A.), Op. cit., p. 23 et sv. 
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 أوال: الخطأ الشخصي للوسيط المالي      

إذا كانت المسطولية العقدية للوسيط المالي تترتب نتيجة اإلخالل بالتزام يفرضه عليه       

جة إخالله بالتزام يفرضه العقد القائم بينه وبين العميل، فإن مسطوليته التقصيرية تترتب نتي

القانون. وهذه المسطولية تفترض عدم وجود عالقة بين الدائن والمدين؛ فالمدين كان أجنبيا 

 .364عن الدائن قبل أن تتحقق هذه المسطولية

واألصل أن الخطأ الموجب لقيام مسطولية المدنية يكون خطأ شخصيا، ألنه من       

أفعاله الشخصية مادام انحرافه عن السلوك  البديهي أن أن يكون الشخص مسطوال عن

 .365الواجب االتباع كان مقترنا بإراكه لهذا االنحراف

هكذا، فالوسيط بوصفه شخصا معنويا يمارس نشاطه من خالل ممثليه الذين يعبرون       

عن إرادته فيما يقومون به من أعمال، كونه يستحيل عليه مباشرة هذا النشاط بنفسه ومن ثم 

ار هذه األعمال ستنصرف إليه دون القائمين بها كونها قد مورست باسمه ولحسابه، فإن آث

وبما أن من هذه األعمال ما يكون منسجما مع األعراف والتعليمات والقوانين الواجب عليه 

اتباعها ومراعاتها، فمن الطبيعي أن األخطاء الصادرة منهم في تنفيذها ستسري عليه أيضا 

ها منه مادامو قد ارتكبوا هذه األخطاء بسبب ممارستهم لهذا النشاط بالرغم من عدم صدور

 .366ولحساب الشخص المعنوي وفي حدود اختصاصاتهم

ويتحقق الخطأ التقصيري للوسيط المالي بصورة رئيسية في مجموعة من الفرضيات،       

طبيعة كما لو أخل هذا األخير بالتزامه باالستعالم حول وضعية العميل وكذا إعالمه ب

، 367العمليات واألدوات المالية التي سيتداولها في البورصة وذلك قبل إبرام اتفاقية الوساطة

                                                           
 .17محمد يوسف ياسين، م. س.، ص.  -364
 من ق.ل.ع. المشار إليه سلفا. 11وذلك طبقا للفصل  -365
 ..00عبد هللا الطائي، م. س.، س.  -366

p. 56.p. cit., OVoir: Responsabilité et opérations boursières,  - 367 
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أو كما لو قام الوسيط المالي بإفشاء أسرار العمالء دون موافقة صريحة منهم، أو قيامه 

 .368باستغالل معلومة متميزة قبل بلوغها إلى علم الجمهور

 يط الماليثانيا: الخطأ غير الشخصي للوس    

تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن للوسيط في البورصة أن يستخدم تحت سلطته أعوانا     

مطهلين إلجراء مفاوضات خاصة باألدوات المالية في البورصة أو إدارة محافظ العمالء، 

وبالتالي قد يرتكب هطالء األعوان أخطاء اتجاه العمالء مما يطدي إلى قيام مسطولية الوسيط 

. ويعتبر 369رصة لكون أن األعوان يعملون تحت سلطة الوسيط وباسمه ولحسابهفي البو

هطالء المستخدمون جهاز تابعا لشركة الوساطة وال يتمتع بأي استقاللية او صالحية تتعدى 

 .370حدود تنفيذ قرارات وأوامر الشركة

ة فعلية وابتداء تقوم عالقة التبعية عندما يعمل شخص لحساب غيره، بحيث توجد سلط      

لهذا الغير في توجيه العمل الذي يقوم به التابع وفي مراقبته. من ثم فإن عالقة التبعية ال 

تتحقق إال بتوفر أمرين: األول أن يقوم التابع بعمل لحساب المتبوع، والثاني أن تكون 

 .371للمتبوع سلطة فعلية في مراقبة عمل التابع وتوجيهه

م بالوسيط الذي يعمل لديه تقع في نطاق عالقة التابع والعالقة التي تربط المستخد      

بالمتبوع إذ ال يكون لألول إال اتباع ما يقرره الثاني من تعليمات وقرارات من دون أن 

يناقشها أو يخالفها، فالوسيط المالي تكون له سلطة توجيه وتسيير المستخدم لما يجب عليه 

 ت من دون مخالفة أو خطأ.القيام به وعلى المستخدم اتباع هذه التوجيها

                                                           
ما يلي: "عندما تشارك الشركة المسيرة للمحفظات في إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى  من د.م.ق.م 0...72جاء في المادة  -368

االدخار، االنصهار، االندماج أو كل عملية من شأنها أن يكون لها وقع على سعر قيمة المسدر المذكور، يجب عليها أن تمتنع عن اقتناء 

ع هذه القيمة لحساب الزبناء الذين تتولى تدبير محفظاتهم، كلما كانت المعلومات المتعلقة بالعملية المعنية ليست في علم الجمهور أو بي

 بصورة قانونية".
 ..1-10عمر حماس، م. س.، ص.  -369
 .0.2عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -370
 .7.2عبد الحق صافي، م. س.، ص.   -371

ع في فقرته الثالثة على ما يلي: "المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر من ق.ل. .1ينص الفصل 

 الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها".
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فالبنسبة لشركة البورصة باعتبارها وسيطا أو مدير محفظة، فالقرار أو العملية التي       

تطثر سلبا على مصلحة العميل المدعي قد تكون صادرة من أحد العاملين لديها، ويتعلق 

و بالوسيط  ،372األمر هنا بكل من المستخدمين المكلفين بتدبير محافظ العمالء )المدبرين(

 .373المتدخل المنفذ ألوامر العمالء

ويترتب عما سبق بأن يسأل الوسيط على وفق القواعد العامة عن خطأ تابعه على       

أساس أنه ضمان أو كفيل للتابع أمام الغير عن كافة األضرار التي تصيبه بسبب قيام هذا 

ا أو بسببها ومادام للمتبوع حق التابع بأعمال داخله في حدود مهامه الواجب عليه القيام به

. فالوسيط المالي مسطول عن أخطاء تابعيه من مستخدمين 374الرقابة والتوجيه عليه

وغيرهم مثال، إذا ارتكب أحدهما إساءة أمانة، أو إذا أفشى سر المهنة وغيرها مما يلحق 

 .375أضرار بالعميل

 المطلب الثاني: خطأ الشركات المسعرة       

ية، إلى أنه ال يوجد تعريف قانوني محدد للشركة المسعرة، كما أن هذه نشير بدا      

الصفة ال يتم إضفاطها انطالقا من شكلها أو محلها أو من خالل عدد مساهميها. كل ما في 

األمر أنها تتميز عن بقية الشركات في كونها تصدر سندات تقبل التداول في سوق منظمة 

 .376للقيم المنقولة

                                                           
 من د.م.ق.م.  0...1ٱنظر المادة  -372
أن يتلقى مباشرة األوامر من الزبناء وال أن يعرف هوية من د.م.ق.م. على ما يلي: "ال يمكن للوسيط المتدخل  7...77تنص المادة  -373

 من أصدرت عنه األوامر.

يراد بالوسيط المتدخل بمفهوم هذا الباب، الشخص العامل لحساب شركة البورصة المكلف بتوجيه أوامر البورصة للشركة المسيرة 

 قصد التنفيذ والمؤهل للقيام بهذه الوظيفة".
 .0.0ص.  عبد هللا الطائي، م. س.، -374
 ..1محمد يوسف ياسين، م. س.، ص.  -375

in:éd., litec, Paris, 2008, n° 1, p. 1. Cité  eOHL (D.), Droit des sociétés cotées, 3 - 376 

 .7.محمد الهادي المكنوزي، تشكل قانون الشركات المسعرة وتأثيره على ظهير االلتزامات والعقود، م. س.، ص.  -
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ض الفقه الشركة المسعرة بأنها: "الشركة التي تكون سنداتها مقبولة للتداول ويعرف بع      

 .377في سوق منظمة"

وعليه، سنعمل في هذا المطلب على معالجة نقطتين أساسيتين، سنتناول في األولى        

طبيعة خطأ الشركة المسعرة )الفقرة األولى(، ونخصص الثانية لخطأ مسيري هذه الشركة 

 انية(.)الفقرة الث

 الفقرة األولى: طبيعة خطأ الشركة المسعرة      

إن تحديد طبيعة خطأ شركة مسعرة في البورصة أثناء نشر المعلومات المتعلقة       

بوضعيتها المالية واالقتصادية، يرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الشخص الذي لحقه الضرر 

ي مواجهة الشركة، يعتبر . فإذا كان الشخص ال يحمل صفة خاصة ف378جراء هذا الخطأ

من ق.ل.ع. الذي يقابله الفصل  44حينها خطأ هذه األخيرة خطأ تقصيريا خاضعا للفصل 

 .379من القانون المدني الفرنسي 3191

بالمقابل، تكتسي المسألة نوعا من الخصوصية إذا كان ضحية خطأ الشركة المسعرة      

ثار التساطل حول طبيعة العالقة التي يحمل صفة مساهم في هذه الشركة. في هذه الحالة ي

 تجمع المساهمين بالشركة؟

إن اإلجابة على هذا التساطل تدفعنا إلى استحضار النقاش الفقهي المعروف حول       

 طبيعة الشركة هل هي عبارة عن عقد أم عبارة عن نظام ومطسسة قانونية؟

ي العقود )تصرف قانوني(، في البداية كان ينظر إلى الشركة على أنها عقد كباق      

يتضمن توافق إرادة الشركاء نحو إحداث أثر قانوني هو إنشاء الشركة. لكن اتضح فيما بعد 

أن فكرة العقد أصبحت عاجزة عن تفسير العالقة بين الشركة ومساهميها، حيث إن 

                                                           
p. 500.Op. cit., C.), -HUART (M.-IAUANTOINE (J.), CAP - 377 

n° 288, p. 184.Op. cit., SPITZ (N.),  - 378 
 المشار إليه سلفا. 0276فبراير  72بعد تعديل القانون المدني الفرنسي في  7042حل محله الفصل  -379
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الشركات بصفة عامة وشركة المساهمة بصفة خاصة  لم تعد تطسس بواسطة اللعبة الحرة 

، حيث إن إرادة الشركاء لم تعد تلعب سوى 380عقد: إنها مطسسة قانونية وتقنية مستحدثةلل

دورا محدودا في إعداد األنظمة األساسية التي أصبحت محددة مسبقا وفق نماذج يضعها 

، كما أن ميالد الشخصية المعنوية للشركة لم يعد يتوقف على إرادة الشركاء 381القانون

، 382وإنما على إجراء إداري وهو القيد في السجل التجاريمن ق.ل.ع.(،  881)الفصل 

من قانون باقي الشركات.  1من قانون شركات المساهمة والمادة  4وذلك حسب المادة 

باإلضافة إلى ذلك استعمل المشرع المغربي في العديد من نصوص قانون شركات 

 .383رة "العقد التأسيسي"المساهمة أو قانون باقي الشركات عبارة "النظام األساسي" بدل عبا

إذن فمسألة تحديد طبيعة العالقة بين المساهم والشركة لها أهمية كبيرة في تحديد طبيعة      

الخطأ الذي ترتكبه هذه األخيرة، في هذا الصدد يرى بعض الفقه أنه أصبح من المتفق عليه 

ون بإثبات الخطأ كون المساهمين الذين يرغبون في إثارة المسطولية المدنية للشركة ملزم

. وهذا يدل 384المرتكب من طرف ممثليها، وال يمكنهم االدعاء بخرق التزام في عقد الشركة

على أن صفة مساهم في الشركة ال تطثر على طبيعة مسطولية الشركة وتبقى مثلها مثل 

، وهو ما يجعل خطا الشركة في هذه الحالة خطأ تقصيريا، 385الدعوى التي يرفعها األغيار

ا في ما يتعلق بموضوع هذا البحث وهو نشر معلومات غير دقيقة وصادقة حول السيم

وضعية الشركة، هذا االلتزام الذي يجد أساسه في نصوص قانونية صريحة كما سبق 

 ورأيناه في الفصل األول.

                                                           
tution légale et une “La société anonyme n’est pas crée par le libre jeu du contrat: elle est une insti - 380

technique artificielle”. RIPERT (G.), ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, T. 1, V. 2 : les 

n° 289, Op. cit., SPITZ (N.), in: éd., L.G.D.J., 2002, n° 1387, p. 254. Cité  esociétés commerciales, 18

p. 184-185.  

éd., éd. e des affaires, T.1, droit commercial général et sociétés, 12GUYON (Y.), Droit   -381

Economica/Delta, 2003, n° 96, p. 95. 
 .71، ص. 0222، مطبعة األمنية، الرباط، .، الشركات التجارية، ط. 0فؤاد معالل، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، ج.  -382
، دار النشر المعرفة، الرباط، 0، ط. 7الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، ج. أحمد شكري السباعي، الوسيط في  -383

 .41، ص. 0222

n° 289, p. Op. cit., SPITZ (N.), in: n° 1760, p. 512. Cité Op. cit., RIPERT (G.), ROBLOT (R.),  - 384

185. 

n° 290, p. 185.Op. cit., SPITZ (N.),  -385 
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 الفقرة الثانية: خطأ مسيري شركة مسعرة      

من قانون  141جد أساسها في المادة إن المسطولية المدنية لمسيري شركة المساهمة ت      

شركات المساهمة التي جاء فيها: "يكون المتصرفون والمدير العام وإن اقتضى الحال 

المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية مسطولين فرادى أو متضامنين 

لتنظيمية حسب الحالة تجاه الشركة أو األغيار سواء عن مخالفة األحكام التشريعية وا

المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام األساسي للشركة أو عن األخطاء 

-L.225التي يرتكبونها في التسيير"، ونشير إلى أن هذه المادة مأخوذة حرفيا من المادة 

 . 386من مدونة التجارة الفرنسية 251

األخطاء الموجبة  من ق.ش.م تنص على ثالثة أنواع من 141يالحظ أن المادة       

لمسطولية المسيرين، ويتعلق األمر بمخالفة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على 

 شركات المساهمة، خروقات النظام األساسي للشركة، واألخطاء المرتكبة في التسيير.

يطرح التساطل في أي نوع من األنواع المشار إليها يدخل خطأ مسيري شركة مسعرة       

ي بورصة القيم، وذلك حين قيامهم بمخالفة لها صلة بنشر المعلومات أثناء دعوة الجمهور ف

 إلى االكتتاب وطوال الفترة التي تبقى فيها سندات الشركة مسعرة في البورصة؟

يمكن إدخال هذه األخطاء ضمن مخالفة المقتضيات التشريعية  387حسب أحد الباحثين      

كات المساهمة،خاصة المقتضيات المتعلقة بدعوة الجمهور إلى والتنظيمية المطبقة على شر

 االكتتاب.

ويمكن أن تدخل تلك األخطاء أيضا ضمن مخالفات التسيير، حيث إن االجتهاد       

القضائي الفرنسي أحيانا يتوسع في تحديد مفهوم أعمال التسيير، فمحكمة االستئناف بفرساي 

                                                           
les administrateurs et le  : « 251 de code de commerce français dispose que-L’article L.225 -386

directeur général sont responsable individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou 

envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux 

sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». 

190.-n° 299, p. 189Op. cit., SPITZ (N.), - 387 
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علومات من طرف مسيري الشركة عمال من أعمال مثال في إحدى قراراتها اعتبرت نشر م

. وبالرجوع إلى قانون شركات المساهمة نجد أن المشرع المغربي 388تسيير هذه األخيرة

عاقب جنائيا على نشر وتقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين ال تعطي صورة صادقة 

من  191)المادة للنتائج المحققة، وذلك ضمن المخالفات المتعلقة باإلدارة والتسيير 

 ق.ش.م(.

ونشير هنا إلى أن مسيري الشركة مسطولون في مواجهة الغير عن أخطائهم        

وقد أقر . 389الشخصية، أما أخطاطهم المتصلة باإلدارة فإن الشركة هي التي تسأل عنها

االجتهاد القضائي في فرنسا هذا الحل، وذلك في الحالة التي يكون فيها الخطأ المرتكب من 

رف مسيري الشركة يدخل في إطار المهام المكلفين بها، حيث تعد الشركة هي المسطولة ط

ان هذا الخطأ.  لكن يتحمل المسيرون مسطولية أخطائهم في الحالة التي يكون فيها الخطأ 

مستقال عن ممارسة المهام التي كلفوا بها، وال يشترط في الخطأ أن يكتسي طابعا عمديا 

الخطورة كما لو تعلق األمر بنشر معلومات خاطئة ومضللة حول  وعلى درجة عالية من

وضعية الشركة بطريقة عمدية، وإنما يكفي أن يكون ناتجا عن اإلهمال الحاد أو عدم 

 .391، حيث تكون مسطولية المسيرين شخصية في هذه الحالة390الكفاءة

هة األغيار يكتسي وفي نهاية هذه الفقرة نود التأكيد على أن خطأ المسيرين في مواج     

طابعا تقصيريا، بخالف الخطأ المرتكب في مواجهة الشركة الذي يكتسي طابعا عقديا على 

                                                           
n° 300, p. 190.Ibid.,  p. 515,Bull. Joly, 2002, CA Versailles, 17 janvier 2002,  - 388 

 .071، الشركات التجارية، م. س.، ص. 0فؤاد معالل، شرح القانون التجاري، ج.  -389

- GUYON (Yv.), Op. cit., p. 503. 

n° 308, 309, p. 196. Op.cit.,SPITZ (N.),  - 390 
 ما يلي: .022ماي  02جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -391

 - “La responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard d'un tiers ne peut être retenue que s'il a 

commues une faute séparable de ses fonctions; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet 

intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des 

fonctions sociales”. Cass.com, 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17092, Bull. Civ., 5, n° 84, p. 94. Cité in: 

SPITZ (N.), Op.cit., n° 307, p. 195. 
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اعتبار أن المسيرين يعدون وكالء عن المساهمين والشركة ويرتبطون معهم بعالقة 

 .392تعاقدية

ونشير في  هذه الفقرة، إلى أن خطأ مسيري الشركة يقاس بمعيار موضوعي، أي       

قارنة سلوك المسير المخطئ مع سلوك مسير متبصر ويقظ في أداء مهامه، ويوجد في بم

نفس الظروف التي يوجد فيها، حيث البد من األخذ بعين االعتبار أيضا السياق الذي ارتكب 

. فخطأ مسير شركة مسعرة المرتكب في سياق أزمة مالية كبرى أصابت 393فيه الخطأ

اس بخطأ مسير شركة في األحوال العادية، واألمثلة كثيرة البورصات العالمية ال يجب أن يق

 غي هذا الصدد.

 المبحث الثاني 

 الضرر و عالقة السببية

بعد ثبوت ركن الخطأ في جهة شركات البورصة أو الشركات المسعرة، يتبقى أمام       

المستثمر إثبات تعرضه لضرر شخصي، مشروع، محقق ومباشر، ثم إثبات وجود رابطة 

 ية بين خطأ المسطول والضرر الذي لحقه.سبب

وفي هذا الصدد، يمكن القول أن الشروط الواجب توفرها في الضرر تبقى ثابتة        

وتستقي مضمونها من القواعد العامة للضرر في المسطولية المدنية، كل ما هنالك أن هذا 

ر جماعي، أو يتخذ الضرر يتخذ في غالبية األحيان شكلين أساسين: إما أنه يتخذ شكل ضر

شكل تفويت فرصة، مع ما يترتب عن هاتين الخاصيتين من آثار هامة خاصة على مستوى 

 تقدير حجم التعويض الممنوح.
                                                           

“Alors que la responsabilité des administrateurs à l'égard des personnes extérieurs à la société est  - 392

de nature délictuelle, cette responsabilité a indiscutablement un fondement contractuel dans les 

rapports triangulaires administrateurs – société – actionnaires”. CA Versailles, 17 janvier 2002, arrêt 

précité. 

n° 459, p. 502.Op. cit., GUYON (Y.),  - 393 
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وبخصوص عالقة السببية، فإن اإلشكال األساسي يبقى مطروحا في إثباتها، كونها        

ر للقاضي بشكل جلي هي األخرى ترتبط بشكل وثيق مع "مخاطر السوق"، وأحيانا ال تظه

كما سنرى. أما بخصوص نفي هذه العالقة فإنه اليطرح إشكاالت كبرى، اللهم إذا استثنينا 

الحالة التي يكون فيها المضرور قد ساهم في إحداث الضرر، فهنا كرس االجتهاد القضائي 

 بعض المبادئ البد من الوقوف عندها وبالضبط فيما يتعلق بإدارة محافظ السندات.

بناء على ما تقدم، ستتوزع دراسة هذا المبحث على مطلبين، سنتناول في األول ركن        

 الضرر، بينما نخصص الثاني لدراسة عالقة السببية بين الخطأ والضرر.

 المطلب األول: ركن الضرر      

، فإذا لم يصب -عقدية كانت أم تقصيرية-الضرر ركن أساسي في المسطولية المدنية       

ائن بضرر من جراء إخالل المدين بالتزامه العقدي أو بالتزام قانوني عام ما كان ثمة الد

أحقية في التعويض، فمناط التعويض هو الضرر،  وهو ما أكده القضاء الفرنسي، حين 

أعفى مقدم خدمات االستثمار من المسطولية النتفاء عنصر الضرر، حيث يعتبر خطأ من 

ظام االلكتروني لم يسمح للعميل بتصحيح المعلومات الخاصة جانب البنك وجود خلل في الن

باألمر، كما لم يقم النظام االلكتروني بترشيح أمر البورصة المتجاوز للسقف المسموح به، 

 .394لكن رغم ذلك تم  إعفاء البنك من مسطوليته ألن العميلة جلبت في النهاية ربحا للعميل

أركان المسطولية المدنية في عمليات البورصة، والبحث في الضرر بوصفه ركنا من        

يقتضي منا استجالء معناه من خالل إيضاح تعريف الضرر وأنواعه )الفقرة األولى(، 

والشروط الواجب توفرها فيه إلمكانية إلزام الفاعل في عمليات البورصة بتعويضه )الفقرة 

طار عمليات البورصة الثانية(، قبل التطرق لبعض الخصوصيات التي تميز الضرر في إ

 على ضوء القواعد العامة )الفقرة الثالثة(. 

                                                           
Rev. BD., n° 118, 2008, p. 25.., Chron. Finboursin e 2007, CA Nancy, 1 octobr - 394 
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 الفقرة األولى: تعريف الضرر وأنواعه       

 سنعالج في هذه الفقرة تعريف الضرر )أوال(، قبل أن نمر لتحديد أنواعه )ثانيا(.      

 أوال: تعريف الضرر      

ر وإنما عالجه في نصوص لم يتطرق المشرع المغربي إيراد تعريف خاص بالضر   

المواد القانونية التي تناولت المسطولية المدنية العقدية والتقصيرية، من خالل بيان أنواع 

الضرر وتحديد الصور التي يمكن أن يتجلى فيها وإمكانية تعويض أيا من هذه األنواع، 

من ق.ل.ع الذين بينا ماهية الضرر الموجب  121و  89وذلك من خالل الفصلين 

 .396، أو العقدية395لتعويض سواء في إطار المسطولية التقصيريةل

ويمكن تعريف الضرر في نطاق هذه الدراسة بأنه كل ما يصيب مستثمرا أو فاعال       

في عمليات البورصة من أذى في حق من حقوقه أو في مصلحة من مصالحه المشروعة، 

الشركة المسعرة و مسيريها، إذا كان  ويكون موجبا لقيام المسطولية المدنية للوسيط المالي أو

 السبب في حصوله هو عمل صدر عن هطالء.

 ثانيا: أنواع الضرر       

ينقسم الضرر في إطار المسطولية المدنية إلى نوعين، ضرر مادي وضرر معنوي.        

 وسنعالج كال منهما في نقطة مستقلة كاآلتي:

                                                           
من ق.ل.ع ما يلي: "الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعال والمصروفات  21جاء في الفصل  -395

كذلك ما حرم به من نفع في دائرة الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى انفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، و

 الحدود العادية لنتائج الفعل".
من ق.ل.ع  بخصوص الضرر العقدي ما يلي: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  064جاء في الفصل  -396

 متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بااللتزام".
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 الضرر المادي       1- 

، 397ي هو الذي يصيب اإلنسان إما في ذمته المالية، وإما في جسمهالضرر الماد       

ومن البديهي أن الضرر في عمليات البورصة يقتصر فقط على الضرر الذي يصيب الذمة 

 المالية دون ذلك الذي يصيب جسم الشخص.

وعلى العموم، فإن الضرر المادي في عمليات البورصة مادام يقتصر على ما          

ة المالية، فإنه ال يخرج عن نطاق القواعد العامة ويتخذ شكلين: إما المساس يصيب الذم

بمصلحة مالية للمضرور، أو تفويت فرصة للربح على المتضرر، وسنكتفي في هذا المقام 

بالحديث عن المساس بمصلحة مالية للمضرور، مرجئين الحديث عن تفويت الفرصة إلى 

عتبار أنها تشكل إحدى خصوصيات الضرر في عمليات الفقرة الثالثة من هذا المطلب على ا

 البورصة.

وينصرف المساس بمصلحة مالية للمضرور إلى المس بمصالح مالية تندرج ضمن        

الذمة المالية للمضرور فينتقص منها أو يعدمها أو يتلفها أو يمنع مالكها من استعمالها أو 

 ألضرار:. ويندرج في هذا اإلطار نوعان من ا398استثمارها

النوع األول: األضرار المالية المباشرة، التي تلحق الشخص في ممتلكاته أو حقوقه        

المالية، كما لو تعلق األمر مثال بضياع السندات الخاصة بعميل شركة البورصة بسبب خطأ 

هذه األخيرة. أو كأن يقوم الوسيط بإعطاء معلومات غير كافية حول المخاطر التي قد تلحق 

صفقة التي يريد إبرامها مما يطدي إلى وقوع العميل في الخسارة إذا أبرمها، أو عدم ال

إعالمه بتنفيذ أوامره وكذلك إعالمه بوجود تغييرات في شروط التنفيذ، وتجدر اإلشارة إلى 

أن الضرر المادي هو كثير الوقوع في المسطولية العقدية نظرا لطبيعة العقد المبرم بين 

 .399إذ أن له قيمة ماليةالوسيط وزبونه 

                                                           
 .21.-26.مامون الكزبري، م. س.، ص.  -397
 .727عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -398
 .16عمر حماس، م. س.، ص.  -399
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النوع الثاني: األضرار المالية غير المباشرة، وتتجلى كمثال في إطار المسطولية        

. ويمكن تصور حدوث 400المدنية العادية فيما ينفقه المصاب في جسده من نفقات العالج

من القانون  13مثل هذه األضرار في عمليات البورصة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

التي جاء في فقرتها الثانية: "إذا لم يتم سداد المبالغ أو تسليم السندات من لدن  38.31رقم 

شركة البورصة بسبب تقصير ماسك حسابات السندات أو المبالغ أو هما معا لمصدر 

األوامر، وجب على ماسك الحسابات أن يطدي إلى شركة البورصة جميع المصاريف 

 تقصيره". والتكاليف التي تحملتها بسبب

 الضرر المعنوي  -2       

الضرر المعنوي أو الضرر األدبي هو الذي يصيب اإلنسان في ناحية غير مالية،         

فهو ما يتحقق من ألم في نفس المتضرر، أو ما يصيب شرفه أو اعتباره، أو شعوره 

 .402قيةأو هو األذى الذي يلحق الشخص في كرامته وشرفه أو قيمته األخال 401وعاطفته.

وإذا كان المشرع المغربي قد أشار صراحة إلى الحق في التعويض عن الضرر         

، فإنه أغفل اإلشارة إلى ذلك في إطار المسطولية 403المعنوي في إطار المسطولية التقصيرية

العقدية، لكن هذا ال يمنع من تعويض األضرار المعنوية في إطار المسطولية العقدية، 

األضرار المعنوية المترتبة عن تشويه الخلقة في المجال الطبي، أو  والمثال على ذلك

األضرار التي قد تلحق صديق المتوفى بسبب عدم اشتراكه في تشييع جنازته لتأخر القطار 

 .404الذي يقله عن وقت وصوله

وفي إطار عمليات البورصة، يمكن للمستثمرين المتعرضين لضرر مادي االدعاء        

معنوي يصيبهم في جانب غير مالي كما لو تعلق األمر بسمعتهم بين  بتعرضهم لضرر

                                                           
 .727نفس المرجع، ص.  -400
 .420-427راجع مامون الكزبري، م. س.، ص.  -401
 ..72عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -402
 من ق.ل.ع. 11و  11راجع الفصلين  -403
 .0.راجع عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -404
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،  ويالحظ حسب أحد الباحثين أن تعويض هذا 405أوساط فئة الوسطاء والتجار والمستثمرين

 .406النوع من األضرار نادر في المنازعات المتعلقة بالبورصة

شركة المسعرة في ويالحظ أن بعض القرارات القضائية في فرنسا قد أقرت بحق ال       

 st lé . ففي قضية ريجينا روبنز 407تعويض معنوي جراء الضرر الذي لحق صورتها

 iesle( كتعويض عن فقدان 300.000، حصلت الشركة على مبلغ مائة ألف يورو )

ثقة مساهميها وثقة األبناك التي تتعامل معها جراء المعلومات الخاطئة التي نشرت حول 

 .408وضعيتها المالية

 الفقرة الثانية: شروط الضرر القابل للتعويض       

من أجل أن يكون الضرر قابال للتعويض، يتعين أن تتوافر فيه عدة شروط يمكن       

تقسيمها إلى قسمين: شروط عامة تقتضيها عموم المسطولية المدنية تقصيرية كانت أو عقدية 

 )أوال(، وشرط تنفرد به المسطولية العقدية )ثانيا(.

 أوال: الشروط العامة للضرر القابل للتعويض       

يتعلق األمر بشروط تكون مطلوبة في المسطولية المدنية بصفة عامة )تقصيرية        

وعقدية(، وهي تشمل: أن يكون الضرر شخصيا، ناشئا عن االخالل بمصلحة مشروعة، 

 مباشرا، ومحققا.

                                                           
 .044.، ص. عبد هللا الطائي، م. س -405

n° 392, p. 243.OP. cit., SPITZ (N.),  - 406 

p. 243.Ibid., T. corr., Paris, 17 déc. 1997, affaire comptoir des entrepreneurs,  - 407 

    - T. corr., Paris, 12 sept. 2006, affaire Sidel, Ibid., p. 243. 

MARTIN (D.), Réparation  in:Regina Rubens,, cit  CA Paris, 14 sept. 2007, n° 07/01477 “affaire - 408

(intégrale) des préjudices boursiers: sortons du brouillard, Op. cit.,  p. 407. 
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 أن يكون الضرر شخصيا -1

بين بين الضرر العقدي والضرر التقصيري، ففي األول ينحصر نميز في هذه الحالة        

التعويض في شخص الدائن باعتباره المتضرر المباشر بفعل اإلخالل الذي ارتكبه المدين، 

من ق.ل.ع: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة  121جاء بهذا الخصوص في الفصل 

. 409 دعوى من دون مصلحة"سند هذه القاعدة هو "الوحقيقية وما فاته من كسب...". 

وبالنتيجة ينبغي مثال لقيام المسطولية المدنية للوسيط المالي أن يكون المدعي في دعوى 

 .410التعويض هو المتضرر )العميل( من خطأ الوسيط دون غيره

، يشمل التعويض عن الضرر جميع من أضر بهم الضرر التقصيري() وفي الثاني     

يعني أنه من حق الجميع المطالبة بالتعويض، فاألمر يقتصر المسطول عن الخطأ، وهذا ال 

. فالمساهمين في شركة مسعرة 411فقط على المضرور المباشر الرتباط ذلك بمصلحته

يتعين عليهم أن يثبتوا تعرضهم لضرر شخصي مستقل عن الضرر الذي أصاب الشركة، 

م تراجعا في قيمتها بسبب فال ينبغي الحكم لهم بالتعويض مثال في الحالة التي تعرف أسهمه

 ، ألن الضرر في هذه الحالة ليس شخصيا.412تراجع نشاط الشركة

 أن يكون الضرر قد أصاب مصلحة مشروعة للمتضرر -2

الضرر الذي يعطي الحق في التعويض هو الضرر الذي يكون مترتبا عن اإلخالل       

لحقيقة انعكاس بمصلحة مشروعة، أي مصلحة يحميها القانون، ألن التعويض هو في ا

 .413لحماية قانونية

                                                           
تنحصر دائرة األشخاص الذين بإمكانهم إثارة المسؤولية العقدية في الدائنين بااللتزام غير المنفذ. فمن هذه الزاوية يكتسي نظام   -409

خالل العقدي طابعا نسبيا من حيث األشخاص المتمتعين بحق التقاضي، والذين يتعين عليهم إثبات كل من صفة ومصلحة االدعاء. اإل

بخالف ذلك تكتسي المسؤولية التقصيرية طابعا مطلقا، بحيث إن كل واحد مسؤول عن أخطائه وذلك في مواجهة جميع من أضر بهم. 

 ...راجع عبد الحق صافي، م. س.، ص. 
 .0.4عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -410
 .722عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -411

: MARTIN (D.), Réparation des préjudices in80324, cité -Cass. Con., 29 nov. 2000, n° 99 - 412

boursiers…, Op. cit., p. 405. 
 .722-..س.، ص. .؛ عبد الحق صافي، م. 21.راجع مامون الكزبري، م. س.، ص.  -413
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وبالنتيجة فإن الضرر الناتج عن خطأ الوسيط المالي مثال، يشترط أن يقع على       

غير مخالفة للنظام العام واآلداب و مصلحة مشروعة ال ترتقي إلى مرتبة الحق الثابت

وامره، العامة، فال يستطيع العميل مثال أن يطالب بالتعويض عن عدم تنفيذ الوسيط أل

والحال أن عدم التنفيذ راجع إلى وجود شكوك مشروعة لدى الوسيط في كون العملية 

 . 414المزمع القيام بها تنطوي على غسل لألموال

وهناك مثال واضح في هذه المسألة، ويتعلق األمر بالشخص الذي يطلع على          

اللها من أجل إنجاز عمليات في معلومة امتيازية لم تبلغ بعد إلى علم الجمهور ثم يقوم باستغ

البورصة، فيصدر أمرا إلى وسيطه المالي من أجل شراء أسهم الشركة المعنية بتلك 

المعلومة، في هذه الحالة إذا نفذ الوسيط أمر العميل بشكل خاطئ فإنه ال يساءل عن خطئه، 

 ألن العميل في األصل يعد مرتكبا، 415ألن مصلحة العميل غير مشروعة من األساس

 جريمة معاقب عليها جنائيا كما سبق وأشرنا إلى ذلك في الفصل األول من هذه الدراسة.ل

 أن يكون الضرر مباشرا       3-

الضرر المباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية لإلخالل بااللتزام سواء كان ذلك       

خالل الفصول  االلتزام عقديا أم ال. وقد تبنى المشرع المغربي هذا الشرط بشكل صريح من

 .416من ق.ل.ع 121و  49، 44

                                                           
المتعلق بمكافحة غسل  .2..4من القانون رقم  0على ما يلي: "طبقا ألحكام المادة  72.74من القانون رقم  .1تنص المادة  -414

 األموال، تخضع شركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي ألحكام القانون سالف الذكر".

ن د.م.ق.م. نجدها تلزم شركات البورصة وماسكي حسابات السندات بوضع إطار لتدبير وبالرجوع إلى الكتاب الخامس، القسم األول، م

المخاطر يمكن من الوقاية وتقييم ورصد مخاطر غسيل األموال، وبالتالي يجب أن يقوم جهاز داخلي لليقظة بتصنيف العمالء حسب 

موال وتمويل اإلرهاب، السيما فيما يتعلق بالعمالء ذوي الفئات وفقا لنوعية المخاطر، وتحديد العمليات المحفوفة بمخاطر غسل األ

المخاطر المرتفعة )أشخاص ذاتيين أو معنويين( المنحدرين من البلدان التي تعرف مخاطر عالية لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، أو 

داخل أو لصالح منظمة دولية وكذا كل شخص مغربي أو أجنبي شغل أو كان يشغل وظيفة عامة عليا بالمغرب أو في الخارج أو منصبا 

 أفراد أسرته واألشخاص المرتبطين بشكل وثيق بهم.

p. 66.Op. cit., SHEYKOVA (V.),  - 415 
: 11من ق.ل.ع: "...إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر"، وجاء في الفصل  11جاء في الفصل  -416

فقد جاء فيه: "...متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم  064لمباشر في ذلك الضرر"، أما الفصل "...عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب ا

 الوفاء بااللتزام".
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ويترتب على ما سبق أن الضرر إذا لم تكن له أية عالقة مباشرة بالخطأ فإنه ال        

يستوجب التعويض. أما األضرار غير المباشرة فال يجوز استحقاق التعويض عنها ال فرق 

 417في ذلك بين المسطوليتين العقدية والتقصيرية.

لصدد، قضت محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها بأن نشر حسابات في هذا ا         

سنوية غير صادقة حول وضعية الشركة في البورصة وكذا نشر معلومات خاطئة ومضللة 

 .418ينتج عنه ضرر مباشر للشركة المعنية

وجاء في حيثيات قرار صادر عن محكمة النقض المغربية ما يلي: "...لكن وخالفا          

ا جاء في الوسائل فإن المحكمة ردت ما تمسك به الطالب...بقولها: "...الثابت قانونا أنه لم

لقيام المسطولية يتعين توافر ثالثة أركان، اإلخالل بااللتزام والضرر والعالقة المباشرة 

بينهما...وأن الخسارة التي تمسك بها الطاعن وكما هو ثابت من خالل تصريحات المستأنف 

تأت بسبب عدم احترام شكليات االكتتاب بل نتيجة انخفاض سوق القيم خالل  عليهما لم

، وأن الطاعن هو من أعطى 33. وكما جاء في تقرير الخبرة ص 1001-3889سنوات 

أمره ببيع جميع الحصص التي اكتتبها في تلك الفترة. وأنه ال يوجد ضمن وثائق الملف 

فا أمرا للطاعن بخصوص تدبير محفظته المالية. والخبرتين ما يفيد أن المستأنف عليهما خال

لذلك يكون ما تمسك به الطاعن بخصوص مسطوليتهما غير ثابت"، وهي تعليالت غير 

منتقدة بخصوص ما ذهبت إليه المحكمة من انعدام عالقة الخسارة التي مني بها الطالب 

ما انتهت إليه من  باإلخالالت الشكلية التي ينسبها للمطلوبين على فرض قيامها. وبخصوص

-3889كون الخسارة التي لحقت الطالب كانت بسبب انخفاض سوق القيم خالل السنوات 

كما أكدت الخبرة ذلك، والمحكمة بذلك لم تبن قرارها على افتراض الثقة في  1001

العمليات البنكية وإنما على عدم توفر عناصر قيام المسطولية النعدام عالقة الضرر الذي 

لب باالخالالت التي ينسبها للمطلوبين، ولم تبين الوسائل وجه ادعاء عدم األخذ لحق الطا

                                                           
 .44عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -417

: MARTIN (D.), Réparation des préjudices  in80324, cité -Cass. Crim., 29 nov. 2000, n° 99 - 418

boursiers…, Op. cit., p. 405. 
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بالمقتضيات المتمسك بها على ما انتهت إليه المحكمة في قرارها الذي جاء معلال تعليال 

 419كافيا ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس".

 أن يكون الضرر محققا -4

أي وقع فعال، وكذلك  (،dommage actuel)ال الضرر يكون محققا إذا كان حا      

من قبيل الضرر المستقبل، أي الضرر الذي وإن كان لم يقع  الضرر محققا إذا كان يعتبر

بعد إال أنه محقق الوقوع في المستقبل، وهو بخالف الضرر المحتمل الذي يعتبر غير محقق 

 .420الوقوع فقد يقع وقد ال يقع

اره وخططه المستقبلية يستطيع أن يطالب بالتعويض ال عن فالعميل الذي كشفت أسر       

الضرر الذي وقع فعال من جراء خطأ الوسيط المالي في الحال فقط، وإنما أيضا عن 

الضرر الذي سيقع حتما من جراء كشف تلك األسرار في المستقبل، بحيث سيعجز العميل 

 .  421دعن تنفيذ خططه االستثمارية مما سيفوت عليه تحقيق ربح أكي

من ق.ل.ع  89وقد أشار المشرع المغربي إلى هذا الشرط صراحة من خالل الفصل        

 فعال الذي نص على أن "الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي 

والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي 

من ق.ل.ع الذي جاء فيه  بأن  121..". وأيضا من خالل الفصل ارتكب إضرارا به.

 وما فاته من كسب...". حقيقيةالضرر هو "ما لحق الدائن من خسارة 

                                                           
 ، غير منشور.7/0270/./.6.في الملف رقم  .027-72-7.بتاريخ  426قرار محكمة النقض عدد  -419
 .427-422راجع مامون الكزبري، م. س.، ص.  -420
 .041عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -421
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 ثانيا: الشرط الخاص بالضرر العقدي 

ينفرد الضرر العقدي عن الضرر التقصيري بشرط معين أال وهو كون الضرر        

. ويرد على هذا 422ضرر منتظر الحدوث عند إبرام العقدمتوقعا عند التعاقد، أي أن يكون ال

من ق.ل.ع التي جاء فيها:  121المبدأ استثناء منصوص عليه في الفقرة األولى من الفصل 

"وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر 

 التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه".

استنادا إلى هذا النص يكون الضرر العقدي غير المتوقع موجبا للتعويض إذا نشأ بناء       

على ممارسة المدين للتدليس أو وقوعه في الخطأ الجسيم الذي ال يغتفر وذلك معاملة للمدين 

مثال ذلك إذا أعطى العميل أمرا لوسيطه المالي ببيع سندات بثمن معين  . 423بنقيض قصده

خير تماطل في تنفيذ األمر فحصل بعدها انخفاض في قيمة تلك السندات مما لكن هذا األ

اضطر العميل إلى تأجيل بيعها، ثم حصل فيما بعد أن تعرضت الشركة المصدرة لتلك 

 السندات إلشهار إفالسها مما جعل السندات التي بحوزة العميل بدون فائدة. 

و الضرر المتوقع الناشئ عن عدم البيع فالضرر المستحق للتعويض في هذه الحالة ه       

بالثمن المشترط قبل إشهار إفالس الشركة. لكن إذا ظهر أن الوسيط المالي ارتكب تدليسا 

كأن يتماطل في تنفيذ األمر ليفسح المجال أمام تنفيذ أمر عميل آخر يحظى باألفضلية لديه، 

لبيع بالثمن المشترط( وغير فإنه في هذه الحالة يشمل التعويض األضرار المتوقعة )عدم ا

 المتوقعة )فقدان السندات لقيمتها بسبب إفالس الشركة(.

                                                           
 ...في، م. س.، ص. ؛ عبد الحق صا.4؛ عبد القادر العرعاري، م. س.، ص. .77إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -422
 .46عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -423
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 الفقرة الثالثة: خصوصيات الضرر في عمليات البورصة 

سنتناول في هذه الفقرة جانبين من الخصوصيات التي تميز الضرر في عمليات       

ن األحيان طابعا جماعيا البورصة، ويتعلق األمر هنا بكون هذا الضرر يتخذ في كثير م

 )أوال(، كما يتخذ قد يتخذ في أحايين كثيرة شاكلة تفويت فرصة )ثانيا(.

 أوال: الضرر الجماعي      

إن مسألة تعدد المتضررين )الضرر الجماعي( تطرح بقوة في عمليات البورصة التي      

يعرف تدخل عدد أكدنا في الفصل األول من هذه الدراسة على أنها تتسم بطابع جماعي 

كبير من األطراف، مما يجعل من حدوث ضرر جماعي أمرا محتمال في كل حين، بل 

 .424األكثر من هذا قد يحدث ويمتد الضرر إلى االقتصاد الوطني أو العالمي

وتطرح مسألة تعدد المتضررين تحديا كبيرا أمام القواعد العامة للمسطولية المدنية، هذه      

أن القانون  425عن استيعاب هذا المعطى. فالمالحظ حسب أحد الباحثين األخيرة تبقى عاجزة

المدني الفرنسي يهيمن عليه مبدأ المسطولية الفردية، ذلك أن الفترة التي وضع فيها  كانت 

تتميز بهيمنة االقتصاد الحرفي، وكانت عالقات القانون الخاص عموما تجمع بين أفراد، 

البا بين فردين فقط، لهذا فنظام المسطولية المدنية وفي حالة حدوث ضرر يكون النزاع غ

 .426التقليدي وجد لحل النزاعات ذات الطبيعة الفردية باألساس

لهذا السبب يالحظ إغفال القانون المدني الفرنسي و ق.ل.ع المغربي لمسألة تعدد       

جموعة المتضررين، فالمالحظ اليوم في ظل عمليات البورصة أن األضرار تصيب أحيانا م

كبيرة من المستثمرين، وهذه المسألة تمكنت بعض القوانين الحديثة من االنتباه إليها كما 

                                                           
p. 19.Op. cit., PROROK (J.),  - 424 

p. 20.Ibid.,  - 425 
إذا كان ق.ل.ع. قد أغفل اإلشارة إلى مسألة تعدد المتضررين، فإنه بالمقابل أشار إلى مسألة تعدد مرتكبي الخطأ وذلك في الفصل  -426

لضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤوال بالتضامن عن النتائج، دون تمييز الذي جاء فيه: "إذا وقع ا 22

 بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعال أصليا".
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. ويالحظ أيضا أن قانون شركات المساهمة هو 427الشأن بالنسبة لقانون حماية المستهلك

التي تتحدث عن إمكانية قيام  141اآلخر تنبه لهذه المسألة، وذلك من خالل المادة 

ن يزمعون مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والمدير المساهمين الذي

العام والمدير العام المنتدب بالتعويض الالحق بهم شخصيا أن يوكلو شخصا أو عدة 

 أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة.

ر بعدد كبير إن األخطاء المرتكبة من طرف مسيري الشركات المسعرة قد تلحق أضرا      

من المستثمرين. مما يعني أن مبلغ التعويضات التي ستمنح لتغطية تلك األضرار سيصل 

. ويكفي إلقاء نظرة على بعض القضايا التي عرضت على 428إلى مستويات مرتفعة جدا

 القضاء الفرنسي للوقوف عند المبالغ الكبيرة المحكوم بها لفائدة عدد كبير من المتضررين.

شخص،  410ما يناهز  l vsc 429بلغ عدد المتضررين مثال في قضية سايدلفقد        

(، 3.904.000قضت لهم المحكمة بتعويض قدره مليون وثمانمائة وسبعة آالف يورو )

بتعويض حكم لصالحهم شخصا  144بلغ عدد المتضررين    lsv 430وفي قضية سيدري

 مثلة كثيرة في هذا الصدد.(، واأل4.100.000قدره خمسة ماليين وثالثمائة ألف يورو )

 حول مدىأمام تعدد الضحايا وضخامة المبالغ المحكوم بها، يطرح اإلشكال إذن،        

فالقضايا المشار إليها  ،431تحمل حجم التعويض الكبير فيمسيري الشركات المسعرة قدرة 

والتي عرضت على القضاء الفرنسي تكشف وجود تعويضات مهمة تعجز عن تحملها الذمة 

 . 432المالية لمسيري الشركات المسعرة

                                                           
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك عن "األفعال والتصرفات التي تلحق  7.21.من القانون رقم  7.1تتحدث مثال المادة  -427

التي تشير إلى أنه: "يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما  7.1بالمصلحة الجماعية للمستهلك"، والمادة ضررا 

في حالة ما تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم ألضرار فردية تسبب فيها نفس المورد  7.1في المادة 

وى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل وكان مصدرها واحد، أن تقيم دع

 مستهلكين اثنين على األقل من المستهلكين المعنيين باألمر".

p. 199. n° 315, Op. cit., SPITZ (N.),  - 428 

p. 199.Ibid.,T. Corr., 12 sept., 2006/ CA 17 oct., 2008,  - 429 

p. 199.Ibid., rr., 27 fév. 1998/ CA 8 oct. 1999, T. Co - 430 

p. 399. Op. cit., BEN SALAH (W.),  - 431 

p. 200.Op. cit., SPITZ (N.),  - 432 
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نشير في هذا اإلطار إلى وجود بعض الحلول القانونية لتجاوز مشكل عدم مالءة الذمة        

المالية لمسيري الشركة المسعرة في مواجهة المبالغ الكبيرة للتعويضات، فقانون شركات 

مشار إليها سلفا والتي قد ال 141المساهمة ينص على المسطولية التضامنية من خالل المادة 

تحد نوعا ما من خطر إعسار أحد المسيرين المسطولين، كما يمكن نقل عبء التعويضات 

إلى الذمة المالية للشركة عندما يتعلق األمر بخطأ غير شخصي للمسيرين على اعتبار أنها 

 أكثر مالءة وقدرة على تعويض المتضررين.

لتعويضات الكبيرة المحكوم بها عبر االكتتاب في من جهة أخرى يمكن تفادي عبء ا       

تأمين من المسطولية المدنية يغطي األخطاء المرتكبة من طرف المسيرين، مع اإلشارة في 

هذا الصدد إلى أن نطاق تغطية التأمين المكتتب تبقى ضيقة شيئا ما، حيث ال تشمل سوى 

 .433ر دون األخطاء العمديةاألخطاء التي تدخل في اإلطار العادي آلداء مهام التسيي

 ثانيا: تفويت فرصة       

قد تسنح للشخص فرصة تحقيق كسب معين أو تجنب خسارة لحقت به، كالحصول       

على ترقية إلى درجة أعلى من درجته، أو كسب حق له متنازع عليه قضائيا، أو تحقيق 

أو تجنب  ربح من عمليات البورصة، وغير ذلك من حاالت تنطوي على فرص للكسب

للخسارة. ومع ذلك فقد تفوت الفرصة على من كان يأمل فيها بسبب فعل الغير، فهل 

 يستطيع المضرور أن يرجع بالتعويض على من فوت عليه الفرصة؟

تجد نظرية تفويت  تبرز أهمية هذا التساطل بالذات في عمليات البورصة، حيث     

جه خصوصيات الضرر القابل الفرصة تطبيقات عملية واسعة وتشكل وجها من أو

للتعويض في إطارها، فالوسيط المالي الذي يتأخر مثال عن تنفيذ أمر العميل يكون قد فوت 

                                                           
، الفقرة الثانية، من مدونة التأمينات ما يلي: "غير أن المؤمن ال يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر 71جاء في المادة  -433

المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله، صادر بتنفيذه  71.22عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له". القانون رقم  واألضرار الناتجة

، ص. 0220نوفمبر  1صادرة بتاريخ  2.4.(، ج.ر.ع. 0220أكتوبر  .) .740رجب  .0بتاريخ  7.20.0.1الظهير الشريف رقم 

.27.. 



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

312 

 

عليه فرصة إجراء صفقة رابحة. ومدير المحفظة الذي يشتري سندات ضعيفة المردودية 

ويغض الطرف عن سندات أخرى ذات قيمة سوقية معتبرة يكون قد فوت على عميله 

حققة لالستفادة من طفرة تلك السندات. ونفس الشيء يقال على مسيري الشركة فرصة م

الذين ينشرون معلومات خاطئة توحي بأن الشركة تعيش أفضل حاالتها، فهذا الخطأ قد يدفع 

المساهم إلى االحتفاظ بأسهم الشركة معتقدا أن قيمتها السوقية ستزداد، والحال أنه فوت عليه 

األسهم بثمن جيد قد ال تتاح له مرة أخرى إذا ما أراد بيعها، فرصة للتخلص من تلك 

 .434واألمثلة في هذا الجانب كثيرة جدا

ويتحدد مقدار التعويض في حالة تفويت الفرصة بقدر معين من قيمة الكسب الفائت       

بحكم أن الضرر ال يتمثل في قيمة الكسب الفائت وإنما في فقد فرصة الحصول عليه. فال 

المضرور على القيمة الكاملة للميزة التي كان يأمل الحصول عليها، وإنما يحصل يحصل 

على جزء من تلك القيمة يتعادل مع درجة احتمال حصوله عليها لو أتيحت له فرصة التقدم 

لها، وهو أمر تفرضه العدالة. ألنه لو لم تفوت الفرصة على الشخص كان بإمكانه أن 

يه. ولذا فإن التعويض يكون باتخاذ موقف وسط يتمثل في يحصل على الربح أو ال يوفق ف

 435.تعويض جزء من قيمة الربح المتوقع

 المطلب الثاني: عالقة السببية      

ال يكفي لقيام المسطولية المدنية للوسطاء الماليين والشركات المسعرة أن يكون هناك       

ذي أدى إلى وقوع الضرر، أو خطأ من جهة وضرر من جهة. بل البد أن يكون الخطأ هو ال

                                                           
 راجع:لمزيد من التفصيل بخصوص هذه النقطة  -434

- LAY (S.), Perte d'une chance et droit des marchés financiers, mémoire, D.E.A en droit des affaires, 

université Robert Schuman, Strasbourg 3, 2003-2004, p. 49 et sv. 

- SFYROERAS (A.), Op. cit., p. 35 et sv. 
 .4.2راجع هشام فضلي، م. س.، ص.  -435

 ك:راجع كذل

- SFYROERAS (A.), Op. cit., p. 36. 

- LAY (S.), Op. cit., p. 50 
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بعبارة أخرى البد من قيام الرابطة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه المسطول، وبين الضرر 

 .436الذي أصاب المضرور

لذلك تنتصب عالقة السببية كأحد أركان المسطولية المدنية، وهي تقضي بأن الخطأ      

مباشرة أو تسببا، فيستفاد من  المستوجب للتعويض هو الذي يفضي إلى اإلضرار بالغير

، والمثال على ذلك أن يقطع 437المباشرة أن يتصل فعل الشخص بغيره ويوقع به الضرر

الوسيط االتصال مع العميل فيحرم هذا األخير من إجراء صفقة مربحة. أما التسبب فهو أن 

 ، كما لو نشرت شركة مسعرة معلومات438يتصل أثر فعل الشخص بغيره ويوقع به الضرر

خاطئة حول وضعيتها مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لسنداتها، فيشتري العميل تلك 

السندات بعدما يالحظ ارتفاع سعرها، فأثر الخطأ  )ارتفاع أسعار السندات( هو الذي أدى 

 إلى قيام المستثمر بالشراء مما ألحق به ضررا، وليس عملية نشر االمعلومات.

فرنسي في نازلة مماثلة أن قضى بأحقية الطرف المدني في وقد سبق للقضاء ال      

التعويض، ألنه اشترى سندات في البورصة بعدما الحظ ارتفاع سعرها، ولم يكن هذا 

الطرف على معرفة بوجود معلومات خاطئة حول وضعية الشركة هي التي أدت إلى ارتفاع 

 .439سعر سنداتها

لب نقطتين أساسيتين، األولى تتعلق بإثبات على هذا األساس، سنعالج في هذا المط      

 عالقة السببية )الفقرة األولى(، والثانية تتعلق بنفي هذه العالقة )الفقرة الثانية(.

                                                           
 .421مأمون الكزبري، م. س.، ص.  -436
 .777راجع عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.   -437
 ..77عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -438

p. 272.it., Op. c: SPITZ (N.),  in82.263, cité -Cass. Crim., 15 mars 1993, pourvoi n° 92 -439 



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

310 

 

 الفقرة األولى: إثبات عالقة السببية     

تمثل عالقة السببية الركن الرابط بين ركني الخطأ والضرر لقيام المسطولية المدنية وإن     

إثبات هذين الركنين يقع على عاتق من يدعي تحقق هذه المسطولية وبالتالي األصل في 

 .  440يستوجب أيضا أن يقع عبء إثبات ما يربط بينهما عليه

وألجل إثبات عالقة السببية بشكل عام، ظهرت نظريتان فقهيتان هما: نظرية تعادل       

يجب االعتداد بكافة األسباب األسباب و نظرية السبب المنتج. فالنظرية األولى ترى بأنه 

التي ساهمت في إحداث الضرر، فكل عامل تدخل في إحداث الضرر يعد معادال ومساويا 

في القيمة السببية ألي عامل آخر مهما كانت أهمية دوره أو فاعليته في إحداثه. أما نظرية 

ين األسباب الثانية تقضي بأنه عند تداخل عدة أسباب في إيقاع الضرر، فيتعين التمييز ب

العرضية التي يصار إلى إهمالها وبين األسباب المنتجة التي يتعين االعتداد بها، فالسبب 

 .441المنتج هو الذي يطدي بطبيعة األمور إلى حصول الضرر

ويكون إثبات عالقة السببية أحيانا في عمليات البورصة من الصعوبة بما كان، خاصة        

راء الضرر، فكيف السبيل مثال لمعرفة حجم الضرر الذي عند تعدد األسباب التي كانت و

سببه نشر معلومات خاطئة من طرف مسيري شركة مسعرة إذا كان موازيا لوجود أزمة 

 ؟442اقتصادية وعوامل خارجية عصفت بالسوق و أدت النهيار األسعار

ي تلعبه في هذا الصدد، يالحظ أن االجتهاد القضائي، يأخذ بعين االعتبار الدور الذ     

تقلبات السوق في إحداث الضرر بالمستثمرين، وينحو نحو تخفيض حجم التعويض في 

. وأحيانا يذهب إلى إعفاء 443حدود النسبة التي ساهم بها الخطأ الذي ارتكبه المسطول

                                                           
 .717إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -440
 للتوسع بخصوص نظرية تعادل األسباب ونظرية السبب المنتج، راجع: -441

 .7.4امحمد األمراني زنطار، م. س.، ص.  -

 ..77عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -

p. 400.Op. cit., BEN SALAH (W.),  - 442 
 محكمة االستئناف بباريس ما يلي:جاء في حيثيات قرار ل -443

- “le préjudice direct et personnel subi par les actionnaires s'analyse en une perte de chance d'effectuer 

les arbitrages éclairés conformes à leur intérêt et ne se confond pas avec le montant des pertes subies 
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في إحداث الضرر رئيسيا دورا  يلعب المسطول إذا كان الخطأ الذي ارتكبه يسيرا ولم

 .444بته تقلبات السوقمقارنة مع الدور الذي لع

وفي فرضية أخرى، تطرح الصعوبة في إثبات عالقة السببية، كما في الحالة التي       

يمتنع فيها المستثمر عن شراء أو بيع سندات مسعرة بعد نشر معلومات خاطئة، إذ يبقى 

ار إثبات هذا  االمتناع أمرا صعبا للغاية، وتكمن الصعوبة على وجه التحديد في معرفة القر

 الذي كان سيتخذه المستثمر لو لم تكن المعلومات خاطئة.

اعتبار  عن طريقهذه الصعوبة  يتجاوزترى إحدى الباحثات أن القضاء الفرنسي       

دون أن يتساءل عن الموقف الذي كان سيتخذه  ،الضرر متحققا في شكل تفويت فرصة

احثة، فالقضاء الفرنسي المستثمر في حال لو كانت المعلومات صحيحة. وحسب نفس الب

 .445يطبق نظرية تفويت الفرصة في هذه الحالة بشكل شبه أوتوماتيكي

وفي بعض األحيان يعجز المتضررون تماما عن إثبات عالقة السببية بين المعلومات      

الخاطئة والضرر الحاصل لهم، بحيث يسهل على القضاة استخالص انعدام عالقة السببية. 

كم ترفض مثال تعويض المساهمين الذين اقتنوا سندات مسعرة قبل أن هكذا نجد أن المحا

تشرع الشركة في نشر معلومات خاطئة حول وضعيتها، ألن هطالء لم يثبتوا وجود رابطة 

. وطلب التعويض الذي يقدمه 446سببية تلك المعلومات الخاطئة وقرارهم االستثماري

                                                                                                                                                                                     
par les parties civiles lors de la revente des titres. en raison de l'aléa propre à tout investissement 

boursier”. CA Paris, pôle 5, ch. 12., 27 mai 2009, RG n°08/08267, cité in: SPITZ (N.), Op. cit., p. 277. 
لمشار إليه آنفا والذي جاء ضمن حيثياته: "...وأن الخسارة ا .7/72/027.بتاريخ  426راجع قرار محكمة النقض المغربية عدد  -444

التي تمسك بها الطاعن وكما هو ثابت من خالل تصريحات المستأنف عليهما لم تأت بسبب عدم احترام شكليات االكتتاب بل نتيجة 

 ..."..7221/022انخفاض سوق القيم خالل سنوات 

 مة االستئناف بباريس ما يلي:وضمن نفس السياق، جاء في صلب حيثيات قرار لمحك

- “les fautes boursières ont eu pour but de masquer les pertes d'exploitation importantes enregistrées 

durant cette période mais ne sont pas directement à l'origine de ces pertes, lesquelles résultent de 

ch., section B, 14 sept., 2007, n°07/01477,  econjoncturels…”. CA Paris, 9facteurs économiques ou 

Ibid., Op. cit., p. 277. 

 

p. 72.Op. cit., SHEYKOVA (V.),  - 445 

P. 410. .,tp. ciOMARTIN (D.), La réparation…, in: Cass. Crim., 15 mars 1993, cité  - 446 
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ن المعلومات يعتبر غير مقبول لغياب مستثمرون باعوا سنداتهم قبل أن تنشر الشركة بيا

 .   447عالقة السببية بين األضرار الحاصلة لهم والمخالفات المرتكبة في نشر البيان

 الفقرة الثانية: نفي عالقة السببية     

إذا كانت المبادئ العامة للقانون تقضي بأن من ألحق ضررا بالغير، يلزم بتعويضه في      

، فإن نفس المبادئ تقضي بأن يفسح المجال لمحدث الضرر في حدود ما ألحقه به من ضرر

أن يدفع المسطولية عنه بإثبات أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي، أو قوة قاهرة أو خطأ 

 .448المضرور

حيث إنه بإمكان المدعى عليه في دعوى المسطولية المدنية أن يتخلص كليا أو جزئيا      

سببية بين الخطأ والضرر. وهذا ما يتحقق بإثباته أن من هذه المسطولية بنفيه للعالقة ال

الضرر لم يكن نتيجة لخطئه وإنما لسبب أجنبي عنه. وقد يكون هذا السبب األجنبي إما القوة 

 القاهرة، وإما خطأ المضرور، وإما خطأ الغير.

 أوال: القوة القاهرة     

ن الخطأ والضرر، ينبغي القيام أوال لمقاربة القوة القاهرة كسبب لنفي العالقة السببية بي     

بتعريفها، قبل المرور إلى بيان شروطها مع إعطاء تطبيقات لها في عمليات البورصة من 

  طرف االجتهاد القضائي الفرنسي.

                                                           
SPITZ (N.), p. 271.in: r 1998, RG n° 98/07599, cité ch., 27 févrie eTGI Paris, 11 - 447 

، المطبعة الوراقة الوطنية، 7221امحمد األمراني زنطار، تشطير التعويض بين المسؤولية الخطئية والمسؤولية المفترضة، ط.  -448

 .7مراكش، ص. 
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 مفهوم القوة القاهرة  -1 

في العديد من األحيان تنتج األضرار الالحقة باألشخاص جراء وقائع استثنائية، ترجع       

بعض الفقه إلى القوى الخفية للطبيعة، حيث ال يستطيع القانون في هذه الحالة أن  حسب

 . وتتمثل هذه الوقائع فيما يعرف "بالقوة القاهرة".449يضمن تعويضا للمتضررين

 cas) وبين الحادث الفجائي ( it ls éécsi)وهناك من يفرق بين القوة القاهرة       

fortui،) والحادث الفجائي لئن كانا يتفقان من حيث أن كال منهما  فيقول أن القوة القاهرة

حادث ال يد لإلنسان فيه يستحيل دفعه وال يمكن توقعه، إال أنهما يختلفان من حيث أن القوة 

القاهرة ذات مصدر خارجي وال تتصل بنشاط اإلنسان )كالعواصف والزالزل( وتكون 

الفجائي فهو ذو مصدر داخلي متصل بنشاط مستحيلة الدفع بالنسبة لعامة الناس، أما الحادث 

اإلنسان بحيث ينجم عن الشيء الذي تتحقق به المسطولية )كانفجار آلة أو احتراق مادة...( 

وباإلضافة لذلك فالحادث الفجائي يكون غير قابل للتوقع بالنسبة للبعض دون البعض 

 .450اآلخر

الفجائي ال يستند إلى أساس صحيح، والواقع أن التمييز بين القوة القاهرة والحادث        

لذلك فاالتجاه السائد في ميدان الفقه المعاصر يذهب إلى التسوية بين القوة القاهرة بالحادث 

 .451الفجائي، خصوصا على مستوى الجانب المتعلق باآلثار القانونية المترتبة عنهما

ينهما واعتبرهما على وهذا هو الموقف الذي سلكه المشرع المغربي الذي لم يميز ب        

. كما توسع المشرع المغربي في 452حد سواء سببين يطديان إلى اإلعفاء من المسطولية

                                                           
paration contraire à la colère “Face auxquelles le droit ne paraissait pas en mesure d'assurer une ré - 449

des dieux ou aux mystères du destin”. Voir : 

- TERRÉ (F.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.), CHÉNÉDÉ (F.), Op. cit., n° 895, p. 969. 
 ..47راجع مامون الكزبري، م. س.، ص.  -450
 .702أنظر بهذا الخصوص عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -451
 من ق.ل.ع. 062و  .22الفصلين  -452
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تحديد مفهوم القوة القاهرة لتشكل كل األمور التي ال يستطيع اإلنسان توقعها وال دفعها بما 

 .453في ذلك بالطبع األحداث الفجائية

 شروط القوة القاهرة -2

المغربي في ميدان المسطولية التقصيرية شروط القوة القاهرة  لم يحدد المشرع         

مكتفيا باعتبارها سببا لإلعفاء من المسطولية إذا لم يسبقها أو يواكبها فعل يطاخذ به المدعى 

 .454عليه

أما في مجال المسطولية العقدية فلم يكتف المشرع باعتبار القوة القاهرة أحد أسباب         

من ق.ل.ع  128سطولية، بل عمد أيضا إلى تعريفها من خالل الفصل اإلعفاء من هذه الم

الذي جاء فيه: "القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية 

)الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من 

وال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال، 

الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، وكذلك ال 

 يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين".

 ولية شرطين أساسيين: يستفاد أنه يشترط في حادث القوة القاهرة المعفية من المسط  

 الشرط األول: عدم التوقع       - 

يجب أن يكون الحادث أمرا ال يمكن توقعه، فإذا أمكن توقعه فال يشكل قوة قاهرة أو        

 .455حادثا فجائيا حتى ولو استحال دفعه

                                                           
 ..70عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -453
من ق.ل.ع ما يلي: "ال محل للمسؤولية المدنية...، إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم  .2جاء في الفصل  -454

 يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه".
 .471مامون الكزبري، م. س.، ص.  -455
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ويمكن أن يعتبر حادثا غير متوقع على سبيل المثال، تعرض مقر الشركة إلى حريق       

أدى إلى عدم قيام المسيرين بنشر التقارير المالية الدورية في الوقت المحدد قانونا،  مهول

 مما حال بين المستثمرين وبين اتخاذهم لقرارهم االستثماري في الوقت المناسب.

ونعطي مثاال أخر في إحدى القضايا التي عرضت على القضاء الفرنسب، حيث أصدر       

ات مالية معينة ضمن محفظته، فقرر مدير المحفظة توزيع عملية أحد العمالء أمرا ببيع أدو

البيع على ثالثة أشهر، وفي غضون ذلك حدث االنهيار الشهير لبورصة القيم بفرنسا سنة 

3111 (Krach boursier de 1987،)  مما ألحق ضررا بمحفظة العميل، فقرر العميل

على تلك المدة، لكن المحكمة رفضت  سطولية المدير عن قراره بتوزيع عملية البيعمإثارة 

 .456تحميل المسطولية للمدير ألن االنهيار المذكور لم يكن من الممكن توقعه

ويثار التساطل هل يعد إضراب العاملين لدى شركة الوساطة قوة قاهرة تستطيع         

 بموجبه الشركة دفع مسطوليتها عن عدم تنفيذ العقد؟

طل البد أن نميز ما بين، إذا كانت العالقات بين شركة الوساطة لإلجابة عن هدا التسا        

والعاملين لديها بحالة توتر بسبب مطالب مستخدميها وال تتجاوب معها الشركة إال تحت 

وطأة اإلضراب والتصعيد، فاإلضراب يكون حدثا متوقعا، وبالتالي يدخل ضمن المخاطر 

قات عادية بين الطرفين فإن اإلضراب المفاجئ التي تأخذها على عاتقها. أما إذا كانت العال

 .457يمكن اعتباره قوة قاهرة إذا لم يكن متوقعا

ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أنه في السنوات األخيرة تزايدت تعامالت شركات       

البورصة المجراة باستخدام تقنيات االتصال الحديثة، حيث تتلقى شركات الوساطة أوامر 

الهاتف أو األنترنيت، ومن المعلوم أن هذه التقنيات كثيرة المشاكل التقنية العمالء بواسطة 

والفنية، مما يطدي إلى فشل شركة الوساطة في استقبال أوامر العمالء أو التأخر في ذلك، 

                                                           
p. 59.Op. cit., SFYROERAS (A.), :  inCass. Com., 16 févr., 1999, cité  - 456 

 .011-011ٱنظر عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -457
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المالي االستناد إلى القوة القاهرة أو الحادث  للوسيطال يمكن  458وحسب أحد الباحثين

لدفع مسطوليته، وذلك ألن مثل هذه األمور تكون متوقعة. وهناك  الفجائي أو الحادث الفجائي

بعض القرارات في حاالت مماثلة  حمل فيها القضاء المسطولية للوسيط المالي، كانقطاع 

، أو وجود خلل تقني في نظام تلقي األوامر عبر 459الخط الهاتفي ألسباب تقنية

 .460األنترنيت

قع من بين األمور الموضوعية التي تندرج ضمن ويعتبر استخالص معيار عدم التو       

السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، الذي يتعين عليه أن يقوم بتعليل ما استنتجه على نحو 

 .461مقبول من الوجهة المنطقية

 الشرط الثاني: استحالة الدفع -       

دفعه.  يجب أن يكون الحادث مما يجعل تفادي الضرر أمرا مستحيال ال يستطاع      

ويقصد باالستحالة هنا ال االستحالة بالنسبة لشخص المسطول فحسب بل تلك التي تكون 

بالنسبة إلى أي شخص يوجد في موقف المسطول. أما إذا كان من شأن الحادث أن يجعل 

تفادي الضرر أكثر مشقة أو أكثر إرهاقا أو كلفة فال تكون هناك قوة قاهرة تنتفي معها 

 .462المسطولية المدنية

سبتمبر اإلرهابية ال  33في هذا الصدد اعتبرت محكمة االستئناف بباريس أن أحداث        

تشكل قوة قاهرة تمنع مقدم خدمات االستثمار من تنفيذ أمر العميل، مادام السوق الذي وجه 

 .463إليه األمر كان مفتوحا ومشتغال حينها

                                                           
 .011عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -458

Rev. BD., n° 134, 2010, p. 28.in Chron. Finbours., CA Paris, pôle 5, chambre 6, 10 sept. 2010,  - 459 

Rev. BD., n° 110, 2006, p. 31.in chron. Finbours., CA Paris, 23 juin 2006,  - 460 
 ..70عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -461
 .471مامون الكزبري، م. س.، ص.  -462

., Rev. BD., n° 91, 2003, p. 48.in Chron. FinboursTrib. Com., Paris, 7 janvier 2003,  -463 
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موضوعي مجرد، بموجبه يطخذ  ويعتمد بخصوص تقدير استحالة الدفع على معيار        

. وفي نطاق هذه 464الشخص العادي كمقياس لمعرفة ما إذا كان الفعل قاهرا له أم ال

الدراسة ينبغي األخذ بمعيار المهني المتبصر أو مسير الشركة المتبصر المشار إليه آنفا. 

ع وحده، ولإلشارة تعتبر استحالة الدفع بدورها مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضو

وهو ال يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إال من جانب تعليل ذلك التقدير 

 .465الموضوعي

 المضرور )العميل(ثانيا: خطأ 

أحد أسباب اإلعفاء التي قد يدفع بها المدعى عليه في دعوى  المضروريعتبر خطأ       

ر هذا الخطأ من خالل المسطولية المدنية، فهو سالح للدفاع ضد دعوى المتضرر،  ويتم تقدي

اآلثار التي يحدثها على مسطولية محدث الضرر، وليس دراسة خطأ المضرور كمصدر 

 . 466لمسطوليته الشخصية

وإذا كان الفقه عندنا عموما يعالج خطأ المضرور من خالل فرضيتين، فرضية الخطأ        

ية، وفرضية الحصري للمضرور الذي يطدي إلى إعفاء المدعى عليه كليا من المسطول

الخطأ المشترك بين المدعي والمدعى عليه الذي يطدي إلى اإلعفاء الجزئي من المسطولية 

أو تشطيرها. فإن هذه القواعد نفسها تصدق على خطأ المضرور في عمليات البورصة، 

لذلك سنحتفظ بنفس القواعد، لكن سنعالجها من منظور مختلف وذلك عبر دراسة مثالين 

مواجهة شركة البورصة، ويتعلق األمر هنا بحالتين: األولى تهم تدخل لخطأ العميل في 

العميل في عملية تسيير محفظة األدوات المالية، والثانية تخص سكوت العميل وعدم 

 احتجاجه بعد استالم اإلشعار بالتأكيد.

                                                           
 .7.2م. س.، ص.  عبد القادر العرعاري، -464
 ..70عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -465
 .71امحمد األمراني زنطار، م. س.، ص.  -466
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 تدخل العميل في تدبير محفظة السندات -1

رة محفظته ال يبقى دائما بعيدا عن التدخل إن العميل الذي يعهد إلى شركة البورصة بإدا     

في تدبيرها، فالسلطة الممنوحة للوكيل في تدبير المحفظة تبقى مقيدة بإمكانية تدخل العميل 

 .467ومساهمته في عملية التدبير عبر إصدار تعليمات خاصة

ويطرح التساطل إلى أي حد تعد األوامر والتعليمات التي يوجهها العميل لمدير       

 محفظة ملزمة لهذا األخير؟ال

نشير هنا إلى أنه تنفيذا للخطة االستثمارية المرصودة إلدارة المحفظة يتمتع المدير       

باالستقاللية في اتخاذ قرار االستثمار وتحديد طريقة تنفيذه، فالحرية الممنوحة للمدير في 

وعقد وديعة السندات هذا الصدد معيار أساسي وحاسم في التفرقة بين عقد إدارة المحفظة 

كما أكدنا على ذلك في الفصل األول من هذه الدراسة. ففي أحد الدعاوى التي عرضت على 

القضاء الفرنسي اقترح العميل على مدير المحفظة شراء سندات معينة، فاشترى المدير 

ل أخرى لم تسجل زيادة في قيمتها السوقية بالدرجة التي حققتها السندات التي اقترح العمي

شراءها. فرجع العميل على المدير بدعوى المسطولية. رفضت المحكمة الدعوى قائلة أن 

عقد إدارة المحفظة يخول للمدير حرية في اإلدارة وسلطة تقديرية في مناقشة تعليمات 

العميل وال يلزم بتنفيذها بالضرورة. فالمدير يمكنه أال ينفذ أمر العميل ويفضل خيارا آخر 

 .468يته بشرط أن يستند قراره على مبررات منطقية لالستثماردون قيام مسطول

وفي قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية، قررت هذه األخيرة إعفاء مدير المحفظة بناء      

أوامر إلى مدير المحفظة من أجل  أصدر العميل حيث إنعلى معيار "استعجال العميل"، 

أسرع وقت ممكن"، فلما استجاب المدير بيع بعض سنداته مضمنا إياها عبارة "البيع في 

تعرضت محفظة العميل للخسارة بسبب أزمة في البورصة ناشئة عن اندالع حرب الخليج. 

                                                           
p. 56.Op. cit., SFYROERAS (A.),  - 467 

». Cass. Com., 12 juillet 1971,  Les choix de la banque s’appuyaient sur un raisonnement logique « - 468

Ibid., p. 57-58. 

 .471ذا القرار عند هشام فضلي، م. س.، ص. مشار أيضا له
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العميل على المدير بدعوى المسطولية مدعيا أنه كان يتوفر على سلطة تقديرية بعدها رجع 

م تجاه العميل. في رفض تنفيذ تلك األوامر، كما أنه أهمل القيام بواجب النصح واإلعال

فقررت المحكمة أنه متى كان األمر الصادر واضحا ومحددا وطلب العميل تنفيذه في أقرب 

وقت ممكن ولم يكن مجرد اقتراح قابل للمناقشة، فال مسطولية على المدير إذا استجاب 

 .469للعميل

أن الضرر لكن يالحظ أن القضاء الفرنسي أحيانا يطبق مبدأ تشطير المسطولية إذا ثبت      

كان ناتجا عن تدخل العميل في التسيير وكذا خطأ المدير، حيث تقوم المحكمة بتوزيع 

 .470التعويض في حدود مساهمة كل منهما في الضرر الحاصل

يستنتج مما سبق أن تدخل العميل في تدبير المحفظة يشكل خطأ من جانبه يعفي        

ر العميل كانت واضحة وتنطوي على المدير من المسطولية متى ثبت للمحكمة أن أوام

 .471عنصر االستعجال، وليست مجرد اقتراح قابل للنقاش

 سكوت العميل بعد تلقي اإلشعار بتنفيذ العملية -2

يعتبر إرسال اإلشعار بتنفيذ العملية )اإلشعار بالتأكيد( تطبيقا للمبدأ العام المنصوص     

لى الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، جاء فيه بأنه "ع الذي.ل.ع قمن  408عليه في الفصل 

أن يبادر بإخطار الموكل بها، مع إضافة كل التفاصيل الالزمة التي تمكن هذا األخير من 

 أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة.

وإذا تسلم الموكل اإلخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو     

 رف، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز خدود وكالته".الع

                                                           
59.-p. 58Op. cit., : SFYROERAS (A.), inCass. Com., 19 Mars 1996, cité  - 469 

 .472ٱنظر أيضا بخصوص هذا القرار: هشام فضلي، م. س.، ص. 

60.-p. 59Ibid., CA Paris, 30 mai 1994,  -470 

voir dans ce sens: - 471 

- DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Droit des marchés financiers, Op. cit., n° 994, p. 891. 
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حول القيمة القانونية لسكوت العميل عقب تسلمه إشعار  في هذا الصدد يثور التساطل        

فهل يعد سكوته قبوال وخطأ من جانبه يحول دون قيام مسطولية الوسيط المالي  ،تنفيذ العملية

 أو مدير المحفظة؟

إن السكوت موقف سلبي، والقاعدة العامة تقول أنه "ال ينسب  لساكت قول"، ولكن         

استثناء يعد السكوت قبوال إذا كان مالبسا، أي أن ظروفا قد رافقته ترجح داللة القبول، 

ويعتبر السكوت قبوال بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل 

 .473، أو إذا تمخض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه472اإليجاب بهذا التعامل

ولكن، في مجال عمليات البورصة، ال يمكن استعارة أحكام القانون المدني وتطبيقها         

حرفيا، ذلك أنه البد من األخذ بعين االعتبار خصوصية العالقات التي تنشأ بين العميل 

لقيم السوقية لألدوات المالية يطثر في والوسيط المالي. يضاف إلى ذلك أن التغير المستمر ل

رد فعل العميل عقب استالم إشعار التنفيذ؛ إذ يفضل العميل في الغالب إرجاء اعتراضه 

على العمليات المنفذة مدة معينة محتمال خالل هذه الفترة الزمنية احتمالية تحسن أسعار 

وبال شك، يمارس العميل حقه  األدوات المالية أو ازديادها سوءا، وفقط في الفرضية الثانية،

 .474في مقاضاة الوسيط المالي

ويتعين التمييز بين اإلشعار الذي يرسله مدير المحفظة واإلشعار الذي يرسله الوسيط      

المالي. فقد ألغت محكمة النقض الفرنسية قرار استئنافي قضى بتوزيع المسطولية بين العميل 

تجاج على مضمون اإلشعار المرسل إليه داخل ومدير المحفظة ألن األول لم يقم باالح

الوقت المحدد. وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن العميل مادام قد فوض مهام تسيير المحفظة 

للشركة فهو منذ ذلك الحين غير ملزم بضمان مراقبة تطور وضعية المحفظة، مالم يقم 

                                                           
 من ق.ل.ع: "...ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول إذا تعلق اإليجاب بمعامالت سابقة بين الطرفين". .0جاء في الفصل  -472
 ...-0.راجع مامون الكزبري، م. س.، ص.  -473
 .702ي البورصة، م. س.، ص. راجع رشا حطاب، عقد التداول ف -474
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نصب على معرفة النتيجة . فغاية العميل حسب البعض ت475المدير بتنبيه العميل إلى المسألة

 .476اإلجمالية لمجموع محفظته

ويختلف األمر بالنسبة إلشعارات التنفيذ الخاصة بأوامر البورصة العادية، فقد فسر       

القضاء الفرنسي سكوت العميل الالحق لتلقيه إشعار التنفيذ على أنه قرينة بسيطة على 

طرق. وقد اعتنقت محكمة النقض غياب خطأ الوسيط يجوز للعميل أن يدحضها بكافة ال

الفرنسية هذا المبدأ مقررة أنه إذا كان استالم إشعار التنفيذ دون منازعة ودون تحفظ يترك 

افتراضا بوجود وتنفيذ العمليات المشار إليها في إشعار التنفيذ، فال يمنع ذلك العميل من أن 

 .477ات الممنوحة لهيدفع بأن الوسيط المالي قد نفذ تلك العمليات متجاوزا السلط

لكن عدم احتجاج العميل على اإلشعار بالتنفيذ بعد تسلمه ال يعني بالضرورة حصوله        

على تعويض كامل لألضرار التي لحقته جراء خطأ الوسيط، فخطأ العميل ال يتم استبعاده 

. وهذا ما قضت به محكمة االستئناف بباريس حيث حملت العميل 478في جميع األحوال

                                                           
“sauf anomalies flagrants ou mise en garde du client par le gestionnaire”. Cass. Com., 1 février  - 475

1994, cité in: SFYROERAS (A.), Op. cit., p. 61. 

62.-p. 61Ibid.,  - 476 

éré fait présumer l'existence et l'exécution “La réception sans protestation ni réserve des avis d'op - 477

des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, 

pendant le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de n'avoir pas agi 

conformément aux ordres reçus”. Cass.com., 26 mars 1996, cité in: DE VAUPLANE (H.), BORNET 

(J.-P.), Op.cit., n° 921-1, p. 842. 

وقد اتخذت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء نفس الموقف في إحدى قراراتها، حيث ورد في حيثياته ما يلي: "حيث إنه  -

طاعنة على الحكم المستأنف على الدفع المتعلق بأن المستأنف عليها لم تقدم أي احتجاج داخل الخمسة أيام بخصوص عدم جواب ال

من دورية مجلس أخالقيات القيم المنقولة، فإنه بالرجوع لهذا الفصل نجده ينص على أن أجل  2-0-.المنصوص عليها في الفصل 

مكن أن يقل عن خمسة أيام من تاريخ التوصل به. وبقراءة هذا الفصل ومقارنته المنازعة في اإلشعار باإلجراء من قبل الزبون ال ي

بباقي الفصول األخرى المنصوص عليها في دورية مجلس القيم المنقولة، ال نجده يحدد أجال معينا لتقديم المنازعة بل يحدد الحد األدنى 

م يحدد األجل األقصى لبعث االحتجاج. كما أنه لم يرتب أي وهو خمسة أيام لتوجيه االحتجاج من طرف الزبون للشركة وهو بذلك ل

جزاء عن عدم احترام األجل المذكور وإن ترتيب أجل سقوط المنازعة ال يمكن أن يستشف ضمنيا بل يتعين أن يكون ذلك صريحا 

في مسطرة ضمان  وواضحا في النص، وإنه ال مجال إلعمال القياس الذي تمسكت به الطاعنة بخصوص اآلجال المنصوص عليها

من قانون االلتزامات والعقود، ألن هذه األخيرة جاءت واضحة ومفصلة وال تطبق على  .1.و  ...العيوب الخفية ضمن الفصلين 

وقائع النازلة التي خصها المشرع بتنظيم يناسبها، لذلك فإن عدم تقديم االحتجاج داخل الخمسة أيام الموالية لإلشعار الذي توصلت به 

نف عليها ال يمكن أن يترتب عنه سقوط حقها في مقاضاة الطاعنة من أجل اإلخالالت التي تكون قد ارتكبتها، ويتعين تبعا لذلك المستأ

 .477رد هذا الدفع"

 

p. 63.Op. cit., SFYROERAS (A.),  - 478 
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من المسطولية عن عدم احتفاظه بإشعارات التنفيذ وعدم احتجاجه عليها داخل األجل قسطا 

 .479المحدد في العقد وأيضا داخل األجل المحدد بواسطة األعراف البورصوية

وتجدر اإلشارة إلى أنه من أجل االعتداد بسكوت العميل كسبب إلعفاء الوسيط من         

تتضمن اإلشعارات المعلومات الكافية التي تسمح له المسطولية كليا أو جزئيا، البد أن 

. هكذا إذن، قضت استئنافية فيرساي بأنه 480بمعرفة وفهم العمليات التي أجريت على حسابه

ال يعتد بسكوت العميل ألن الوسيط المالي أخل مسبقا بالتزامه ما قبل التعاقدي باإلعالم، 

المالية وطريقة اشتغالها، وهو ما يجعل عبر تنوير العميل بالمخاطر التي تحيط باألسواق 

 .481العميل غير قادر على فهم وتحليل ما قد يرد بإشعارات التنفيذ التي ترسل إليه

على العموم، يالحظ أن االجتهاد القضائي الفرنسي يتشدد في مسألة إعفاء الوسيط      

شعار بتنفيذ المالي من المسطولية عن خطئه جراء سكوت العميل وعدم احتجاجه على اإل

العملية، ويحيطها بشروط وضوابط صارمة. ويالحظ كذلك أن القضاء المغربي قد تبنى 

، 482نفس الموقف تقريبا مطبقا مقتضيات القانون ودورية مجلس القيم المنقولة أحسن تطبيق

موفرا بذلك الحماية للعميل في مواجهة الوسيط الذي قد يستند على سكوت العميل لدفع 

يا أو جزئيا إذا ظهر من خالل مالبسات القضية أن ذلك السكوت يشكل خطأ مسطوليته كل

 من جانب العميل.

                                                                                                                                                                                     
وما  70في البورصة، م. س.، ص.  ٱنظر أيضا للتوسع في هذه المسألة بين القانونين األردني والفرنسي: رشا حطاب، عقد التداول -

 يليها.

p. 63.Op. cit., CA Paris, 13 octobre 1987., SFYROERAS (A.),  - 479 

p. 63.Ibid., Cass. Com., 13 juin 1995,  - 480 

p. 63.bid., ICA Versailles, 21 septembre 1994,  - 481 
 .10يوسف طباش، م. س.، ص.  -482
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 خطأ الغير  -ثالثا      

يعد خطأ الغير سببا أجنبيا معفيا من المسطولية، ويتعين أال يكون الغير الذي يعتد       

مر مثال ، كما لو تعلق األ483بخطئه هنا أحد األشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه

 بمستخدم في شركة البورصة أو مسير في شركة مسعرة.

وقد يطدي الخطأ الواقع من الغير إلى اإلعفاء الكلي من المسطولية، ومثاله أن يكون       

إلغاء معاملة على األدوات المالية يرجع لخطأ الشركة المسيرة للبورصة، وهو ما نصت 

التي جاء فيها ما يلي: "يجوز للشركة  38.31من القانون رقم  32عليه صراحة المادة 

المسيرة إلغاء بصورة استثنائية وفي الحاالت المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي 

 إلغاء مجموع المعامالت المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة.

سابقة في الحالتين تقوم الشركة المسيرة بعمليات اإللغاء المنصوص عليها في الفقرة ال      

 التاليتين:

إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة األمر. إذا ثبت أن طلبها مبرر.  -     

وال يمكن أن يتم هذا اإللغاء إال بموافقة مجموع شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا 

 مقابال؛

خطأ ارتكبته الشركة إما بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو  -     

 المسيرة في محددات التسعير.

وتعفى شركات البورصة التي ال تكون سببا في إلغاء معاملة من تحمل المسطولية       

 اتجاه عمالئها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك اإللغاء..".

هذه وقد يكون الضرر الذي لحق العميل أو المستثمر مصدره أكثر من سبب ومن بين       

األسباب خطأ الغير وخطأ الوسيط، وهنا نفرق بين ما إذا كان خطأ الغير قد استغرق خطأ 

                                                           
 .170عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -483
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الوسيط المالي بحيث تنعدم عالقة السببية بين خطأ الوسيط والضرر الذي أصاب العميل 

بسبب استغراق هطأ الغير لخطأ الوسيط. أما إذا كان كل من الطرفين قد ساهم بنصيب في 

كان كل منهما سببا منتجا وفعاال في وقوع الضرر، فهنا يتم توزيع  وقوع الخطأ، بأن

. ونعطي مثاال آخر لصحفي 484المسطولية حسب نسبة مساهمة كل منهما في وقوع الضرر

قام عن طريق اإلهمال بنشر معلومات خاطئة حول وضعية شركة مسعرة، بتزامن مع قيام 

اطئة عن وضعية الشركة، فيهذه مسيري هذه الشركة عن طريق العمد بنشر معلومات خ

الفرضية يكون خطأ المسيرين قد استغرق خطأ الغير )الصحفي( ألنه يفوقه من حيث 

 .485الجسامة

 الفرع الثاني

 آثار قيام المسؤولية المدنية في عمليات البورصة

من المنطقي أن معرفة مدى توفر أركان المسطولية المدنية في عمليات البورصة       

يرتبط باآلثار المترتبة على قيام هذه المسطولية، ذلك أن الغاية من بحث هذه ينبغي أن 

األركان ليس مجرد إثبات وجودها بقدر ما يتعدى األمر إلى تحديد اآلثار الناجمة عن 

 توافرها والمتمثلة في تعويض الشخص المتضرر من جراء ذلك.

ديد أركان المسطولية المدنية في والسطال الذي يمكن طرحه هنا، هو إذا كان أمر تح       

عمليات البورصة يرتبط بوصفه مفهوما عاما بالمبادئ العامة مع مراعاة طبيعة هذه 

المسطولية التي تلزم النظر إلى هذه األركان من وجهة خاصة تتالءم مع خصوصية صفة 

قة التي من تحققت مسطوليته أال وهو شركة البورصة أو مصدر األداة المالية، وطبيعة العال

ترتبت عنها هذه المسطولية، فهل يطدي ذلك إلى القول بوجوب االعتداد بالمسألة أعاله عند 

                                                           
 .027عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -484

p. 266.Op. cit., SPITZ (N.),  - 485 
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الحكم بالتعويض، أم يكفي اللجوء فقط إلى القواعد العامة التي تحكم المسطولية المدنية مع 

 مراعاة ما اتفق عليه طرفا العقد بخصوص تحديدها والشروط الواردة فيه.

ب آخر قد تتحقق المسطولية المدنية للفاعل في عمليات البورصة بتوافر من جان       

أركانها ومع ذلك ال يدفع أي تعويض للمتضرر، ويمكن تصور ذلك مثال إذا كان هناك 

شرط بين العميل وشركة البورصة يقضي بإعفاء هذه األخيرة كليا أو جزئيا من تحمل 

لك بوضوح فيما تدرجه هذه الشركة في صلب المسطولية المترتبة تجاه المتضرر، ويتجلى ذ

العقد من شروط تحاول الحد فيها من مسطوليتها أو اإلعفاء منها أصال مادامت ال تخالف 

 نص القانون أو النظام العام.

ومن أجل دراسة التعويض الواجب دفعه للمستثمر في البورصة، سيتم التطرق إلى       

ر أن األصل في إمكانية بحث آثار المسطولية تحديد طرفي دعوى التعويض على اعتبا

المدنية ومدى توافرها ال يتأتى إال بعد رفع هذه الدعوى للمطالبة بالحكم بثبوت تحقق هذه 

ثم سندرس طبيعة التعويض الواجب دفعه للمستثمر وكذا مسألة  األول(، اآلثار )المبحث

 اإلعفاء من دفعه كليا أو جزئيا )المبحث الثاني(. 

 ث األولالمبح

 دعوى المسؤولية المدنية في عمليات البورصة

إذا توفرت شروط المسطولية المدنية التي عرضنا لها وهي الخطأ والضرر وعالقة       

السببية، ترتب على ذلك أن يلتزم المسطول بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر، وما 

لحصول على التعويض هو لم يقم المسطول بدفع هذا التعويض رضاء، فسبيل المضرور ل

ترمي هذه الدعوى إلى حصول المتضرر على  ، حيث486دعوى المسطولية أمام القضاء

                                                           
 .472مامون الكزبري، م. س. ص.  -486

 .711إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -
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التعويض الذي يمكنه من إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل أن يحل به الضرر وذلك بطلب 

 .487الحكم له بالتعويض العيني أو البدلي الذي يكون غالبا من النقود

ى المسطولية المدنية في عمليات البورصة عدة أمور ذات صلة وسنتناول في دعو      

بالقانون المسطري وبقانون الموضوع، وتتعلق هذه األمور التي سنبحثها بالمواضيع التالية: 

عمليات البورصة )المطلب األول(،  في المسطولية المدنيةالجهة المختصة بفض منازعات 

 اإلثبات والتقادم )المطلب الثالث(.الثاني(، وأخير  ثم أطراف الدعوى )المطلب

الجهة المختصة بالبت في دعوى المسؤولية المدنية في عمليات المطلب األول: 

 البورصة 

يقصد باالختصاص حسب أحد الفقه "صالحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة       

هي القضاء  ، وعادة ما تكون الجهة المختصة للنظر في دعوى المسطولية المدنية488عليها"

المدني، إال أن المشرع أسند أحيانا اختصاص النظر في الدعوى المدنية ذات الطابع 

التجاري إلى المحاكم المختصة وهي المحاكم التجارية، وقد يكون القضاء الزجري في 

بعض الحاالت هو الذي يقول كلمة الفصل في الدعاوى المدنية إذا كان الفعل الخاطئ يشكل 

، إذ يكون 489وقت نفسه يوجب التعويض عنه للمتضرر عما لحقه من ضررجريمة وفي ال

لألخير الحرية بطلب تحريك الدعوى أمام القضاء المدني بعد انتهاء الدعوى الجنائية، أو أن 

 يطلب رفع الدعوى أمام القضاء الزجري.

                                                           
 .026عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -487

n° 194, p. 177. éd., Paris, 1949,e MOREL (R.), Traité élémentaire de procédure civile, 2 - 488 

، 0272، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، يناير 2أشار إليه: عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ط. 

 .71ص. 
 .712إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -489
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ورصة وأحيانا قد يكون االختصاص في نظر دعوى المسطولية المدنية في عمليات الب       

مسندا إلى جهة قضائية من نوع خاص، وذلك في الحالة التي يتفق فيها األطراف على إسناد 

 النظر في النزاع الناشئ بينهم إلى هيئة تحكيمية أو إلى وسيط.

هكذا، فإن دراسة هذا المطلب المتعلق بقواعد االختصاص ستتمحور حول اختصاص      

 ل البديلة لتسوية منازعات البورصة )الفقرة الثانية(.)الفقرة األولى(، وحول الوسائ المحاكم

 المحاكمالفقرة األولى: اختصاص      

من أجل اإلحاطة بقواعد االختصاص القضائي في النزاعات الناشئة عن المسطولية المدنية 

في عمليات البورصة، يتعين التمييز بين نوعين من االختصاص: االختصاص النوعي 

 المحلي أو المكاني )ثانيا(.)أوال(، واالختصاص 

 أوال: االختصاص النوعي      

االختصاص النوعي هو االختصاص الذي يمنح للمحكمة للنظر في النزاع استنادا إلى       

 ، كيفما كان هذا النزاع سواء مدنيا، تجاريا، جنائيا أو إداريا.490نوعه

ر في دعاوى المسطولية المدنية والمبدأ هو أن المحاكم االبتدائية هي المختصة بالنظ      

باعتبارها صاحبة الوالية العامة، بحيث يكون الحكم ابتدائيا، مع حفظ حق االستيناف 

درهم(.  10.000بالغرفة االستينافية بالمحكمة االبتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم )

التي تفوق هذا  وابتدائيا مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم االستينافية في جميع الطلبات

 .491النصاب أو يكون موضوعها تعويضا غير محدد القيمة

ذلك هو المبدأ الذي يقضي بأن القضاء العادي هو المختص بالنظر في دعوى        

المسطولية المدنية. لكن بالنسبة لعمليات البورصة فإنه ينبغي التمييز بين عدة حاالت من 

                                                           
 .71عبد الكريم الطالب، م. س.، ص.  -490
 من ق.م.م. 70و  72الفصالن  -491
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في دعوى المسطولية المدنية، وهنا ينبغي الرجوع  أجل تحديد المحكمة المختصة نوعيا للبت

إلى الطبيعة القانونية لعمليات البورصة، فكما أكدنا على ذلك سابقا قد تكون هذه العمليات 

 .492ذات طبيعة مدنية أو تجارية أو مختلطة حسب األحوال

للمستثمر  فبالنسبة للحالة التي تكون فيها تلك العمليات ذات طبيعة مدنية بالنسبة        

)عميل شركة البورصة( فإن دعوى المسطولية المدنية التي يود رفعها ضد شركة البورصة 

يرجع فيها االختصاص حسب اختياره إما إلى المحكمة االبتدائية وهذا هو األصل، أو إلى 

المحكمة التجارية باعتبار أن شركة البورصة كمدعى عليها عبارة شركة تجارية وتمارس 

، وذلك ما لم يتفق العميل مع شركة البورصة على إسناد االختصاص 493اعمال تجاري

من القانون المحدث للمحاكم  4للمحكمة التجارية استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 

 .494التجارية

، فإن اختصاص النظر 495أما في الحالة التي يكون فيها عميل شركة البورصة تاجرا      

من  4ية ينعقد حصرا أمام المحكمة التجارية استنادا إلى المادة في دعوى المسطولية المدن

 .496القانون المحدث لهذه المحاكم

                                                           
 راجع الفصل األول )الفرع األول( من هذه الدراسة بخصوص تحديد الطبيعة القانونية لعمليات البورصة. -492
، المؤرخ في 2..وقد أكد القضاء المغربي هذا األمر في عدة قرارات، كقرار المجلس األعلى سابقا )محكمة النقض حاليا( رقم   -493

؛ كذلك قرار محكمة .72، ص. 60ور بمجلة قضاء المجلس األعلى، ع. ، منش27/0227.، في الملف التجاري عدد .022/.72/2

، ص. 7222، أكتوبر 04، منشور بمجلة المعيار، ع. 17./21، في الملف عدد 74/27/7221بتاريخ  72/21االستئناف بفاس رقم 

، 4/22/7.46الملف عدد  في 02/21/7222، بتاريخ 7.6/22؛ كذلك قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم ..7

 ..71، ص. 0222، يناير فبراير12منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع. 

 .7.، نظرية التاجر والنشاط التجاري، م. س.، ص. 7أشار إلى هذه القرارات: فؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجديد، ج. 
ثة على أنه: "يمكن االتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد في فقرتها الثال ....2تنص المادة الخامسة من القانون رقم  -494

يقضي بإحداث محاكم  ....2االختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر". القانون رقم 

ماي  .7بتاريخ  4410(، ج.ر.ع. 7221فبراير  70) 7471شوال  4صادر في  .7.21.6تجارية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .7747، ص. 7221
سواء كان العميل تاجر شخص طبيعي يعتاد شراء األدوات المالية بنية بيعها في البورصة، أو شركة تجارية يعد العمل تجاريا  -495

 بالنسبة إليها حسب الشكل.
 ة فيما يلي:االختصاص النوعي للمحاكم التجاري ....2من القانون رقم  .حددت المادة  -496

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية. -

 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية. -

 الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية. -

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية. -

 النزاعات المتعلقة باألصول التجارية. -
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ونفس القواعد السابقة تطبق في الحالة التي تكون فيها دعوى المسطولية المدنية       

الشركات المصدرة سواء رفعت الدعوى من طرف مستثمر من األغيار إحدى مرفوعة ضد 

 من الشركاء المساهمين في تلك الشركة.عن الشركة أو 

وأخيرا فإن االختصاص قد ينعقد أمام المحكمة الزجرية )المحكمة االبتدائية( في إطار       

المقامة ضد مسيري الشركة المصدرة المتابعين في إطار جريمة  497الدعوى المدنية التابعة

الجريمة يمكنه إقامة الدعوى  استغالل معلومة متميزة. هذا مع اإلشارة إلى أن المتضرر من

 .498المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المختصة

 ثانيا: االختصاص المحلي      

االختصاص المحلي هو الذي يعطي للمحكمة صالحية الفصل في الدعوى بناء على       

جعنا إلى . ولو ر499أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم ولتقريب القضاء من المتقاضين

النصوص المنظمة لالختصاص المحلي في ق.م.م. وقانون إحداث المحاكم التجارية لوجدنا 

أنها تقرر مبدأ واحدا وهو أن االختصاص المكاني يعهد للمحاكم التي يوجد بدائرة نفوذها 

موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته في حالة انعدام موطن لديه، وذلك 

                                                                                                                                                                                     
المدنية التي يرفعها العميل التاجر ضد شركة البورصة تندرج ضمن الدعاوى التي تنشأ بين التجار وعليه، فإن دعوى المسؤولية 

والمتعلقة بأعمالهم التجارية، كما تندرج أيضا ضمن الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية على اعتبار أن عقد الوساطة في البورصة وكذا 

 العقود التجارية.عقد إدارة محفظة األدوات المالية يعتبران من 

من نفس القانون االختصاص القيمي للمحاكم التجارية حيث جاء فيها: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في  6كما حددت المادة 

درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت  02.222الطلبات األصلية التي تتجاوز قيمتها 

 قيمتها".
من ق.م.ج على أنه: "يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة  0تنص المادة  -497

من نفس القانون على أنه: "يمكن إقامة  2دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة". وتنص المادة 

المتعلق  00.27آن واحد أمام المحكمة الزجرية الحال إليها الدعوى العمومية". القانون رقم  الدعوى المدنية والدعوى العمومية في

 211.(، ج.ر.ع. 0220أكتوبر  .) .740رجب  .0بتاريخ  ..7.20.0بالمسطرة الجنائية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ..7.، ص. .022يناير  2.بتاريخ 

إطار المسطرة الجنائية بأنها: "الطلب الذي يقدمه المتضرر أمام المحكمة الجنائية بقصد الحصول يعرف أحد الفقه الدعوى المدنية في 

على تعويض الضرر أمام المحكمة الجنائية بقصد الحصول على تعويض الضرر الذي لحقه من الجريمة المعروضة على أنظار هذه 

 الجريمة". المحكمة، بحيث يكون موضوعها هو التعويض عن الضرر الناتج عن 

، الدعوى العمومية، البحث التمهيدي، الدعوى المدنية، التحقيق اإلعدادي، 7أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج. -

 .72، ص. 7222مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
 من ق.م.ج. 72المادة  -498
 .71عبد الكريم الطالب، م. س.، ص.  -499
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من قانون إحداث المحاكم التجارية التي عمل من  30من ق.م.م والمادة  14فصل حسب ال

من ق.م.م، وكان المالءم من وجهة  14خاللها المشرع على تكرار نفس مقتضيات الفصل 

 . 500نظرنا المتواضعة أن يكتفي فقط باإلحالة عليها

وى المسطولية المدنية لكن هذا المبدأ العام ال ينطبق على االختصاص المحلي في دعا      

في عمليات البورصة، ذلك أن هذه األخيرة تندرج ضمن االستثناء المشار إليه في الفصل 

من ق.م.م الذي جاء فيه: "تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم  19

 التالية:

أو  في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر -

 أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي...".

وبالنسبة لالختصاص المحلي في دعاوى التعويض المترتبة عن جريمة استغالل      

معلومة متميزة، والمرفوعة أمام المحكمة الزجرية، فإنها تخضع للقواعد العامة 

لمحكمة التي يقع في لالختصاص المحلي الواردة في ق.م.ج. بحيث يرجع االختصاص إلى ا

دائرة نفوذها إما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في 

الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبا عن سبب 

 . 501آخر

عام، حيث ونشير إلى أن االختصاص المحلي للمحاكم التجارية ال يعد من النظام ال      

من قانون إحداث المحاكم التجارية على أنه "يمكن لألطراف في جميع  30تنص المادة 

                                                           
 من ق.م.م.: "يكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. 01فصل جاء بهذا الخصوص ضمن ال -500

 إذا لم يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان االختصاص لمحكمة هذا المحل.    

عوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الد    

 منهم عند تعددهم.

 إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم".    
 من ق.م.ج. 0.2المادة  -501
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. ونفس األمر يقال بالنسبة 502األحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة"

لالختصاص المحلي للمحاكم االبتدائية، حيث يجوز االتفاق على منح االختصاص المحلي 

ضيها األطراف تحقيقا لمصالحهم ما دام ق.م.م. لم يشر نهائيا إلى إمكانية للمحكمة التي يرت

 .  503الحكم بعدم االختصاص المحلي من طرف قاضي المحكمة االبتدائية تلقائيا

 الفقرة الثانية: الوسائل البديلة لتسوية منازعات البورصة     

اع إلى أشخاص خارج قد يختار أطراف النزاع منح االختصاص من أجل تسوية النز     

دائرة القضاء الرسمي، ويتعلق األمر باللجوء إلى مسطرة التحكيم )أوال(، والوساطة البنكية 

 )ثانيا(.

 أوال: التحكيم     

حرصت العديد من الدول على تنظيم طرق بديلة وخاصة لتسوية المنازعات الناشئة      

ونية والتشريعية الجاذبة لرطوس األموال عن تداول األوراق المالية بهدف توفير البنية القان

. حيث يسمح اللجوء إلى هذه اآللية 504واالدخار، وتتمثل هذه الوسائل البديلة في التحكيم

بفض النزاع من طرف محكمين لهم دراية جيدة بمسائل البورصة وفي آجال قصيرة 

 .505وبتكالف منخفضة

                                                           
ا ينص على أن النزاعات الناشئة عن يالحظ أن العديد من اتفاقيات الوساطة المبرمة بين شركات البورصة وعمالئها تدرج بند -502

العقد المذكور يعود االختصاص بشأنها حصرا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء. ٱنظر على سبيل المثال نموذج االتفاقية الصادر 

 عن شركة الوسيط التابعة لمجموعة البنك الشعبي المنشورة على الرابط االلكتروني التالي:

-https://bpbourse.gbp.ma/devenirclient/documents/conv-dintermediation-alwassit.pdf,  29/05/2019, à 

15:32. 

 ٱنظر كذلك نموذج اتفاقية الوساطة الصادر عن شركة البورصة التابعة لصندوق اإليداع والتدبير على الرابط اإللكتروني التالي:

-https://www.cdgcapitalbourse.ma/static/adv/medias/Convention_Electronique.pdf, 29/05/2019, à 

15:43. 
 .17عبد الكريم الطالب، م. س.، ص.  -503
أحمد إبراهيم عبد التواب، طبيعة التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول األوراق المالية والسلع، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -504

 .2-6)باقي البيانات غير مذكورة(، ص. 

Gaz. Pal., n° 353, 19 déc. In : nouvelles perspectives,  .), Arbitrage en matière financièreFAGES (F -505

2002, p. 37. 
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زاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من ق.م.م.: "حل ن 102ويراد بالتحكيم حسب الفصل      

من األطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم". هكذا إذن يمكن ألطراف 

المنازعة في إحدى عمليات البورصة اختيار اللجوء إلى هذا النظام قصد تسوية منازعاتهم 

 .506عن طريق ما يسمى اتفاق التحكيم

. فشرط التحكيم هو "االتفاق 507تحكيم أو عقد تحكيمويكتسي اتفاق التحكيم شكل شرط       

الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي تنشأ عن العقد 

، ويمكن أن يدرج هذا الشرط بوجه خاص في عقد الوساطة المالية أو عقد 508المذكور"

صة. أما عقد التحكيم فهو تسيير محفظة األدوات المالية الذي يجمع بين العميل وشركة البور

 . 509"االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية"

، 510ولم يضع المشرع المغربي نصوصا خاصة تنظم التحكيم في منازعات البورصة      

بل لكن يالحظ أنه جعل النزاعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية بصفة عامة تق

من ق.م.م. على أنه: "يمكن بوجه خاص أن تكون محل  109التحكيم حيث نصت المادة 

من القانون  4اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عمال بالمادة 

 . 511القاضي بإحداث محاكم تجارية" 41.84رقم 

                                                           
من ق.م.م. اتفاق التحكيم بأنه: "التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن عالقة  21.عرف الفصل  -506

 قدية".قانونية معينة تعاقدية أو غير تعا
 ، الفقرة الثانية، من ق.م.م.21.الفصل  -507
 من ق.م.م. 76.الفصل  -508
 من ق.م.م 74.الفصل  -509
في البرلمان، تم اقتراح إحداث هيئة للتحكيم ببورسة القيم تتولى  72.74هذا مع اإلشارة إلى أنه أثناء مناقشة مشروع قانون رقم  -510

دين في االستثمار المالي من جهة، وعمالئهم من جهة أخرى. وأن تتولى الهيئة البت في المنازعات بين شركات البورصة والمرش

المغربية لسوق الرساميل إعداد النظام الداخلي لهذه الهيئة يتضمن على الخصوص تركيبتها وقواعد سيرها. وذلك تفاديا لتراكم القضايا 

معقدة وتوخيا للسرعة واالستعجال بفض النزاعات. لكن تم  بالمحاكم ونظرا لكون النزاعات المتعلقة بالبورصة تحيل على تقنيات

رفض هذا المقترح من طرف الحكومة، حيث عللت رفضها بكون تنظيم العالقات بين شركات البورصة والمرشدين في االستثمار 

لتلقي شكاوى العمالء وتأطير  المالي وعمالئهم ال يدخل في حكم مهام البورصة، وتبقى الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة المؤهلة

 العالقات بين هذه األطراف.

يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة  72.74راجع تقرير لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 

 .61والمرشدين في االستثمار المالي، م. س.، ص. 
ون إحداث محاكم تجارية على أنه: "يجوز لألطراف عرض النزاعات المبينة أعاله على من قان .تنص الفقرة األخيرة من المادة  -511

 من قانون المسطرة المدنية". 12-01.إلى  26.مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول من 
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صراحة على التحكيم هذا وتجدر اإلشارة إلى أن بعض التشريعات واألنظمة نصت      

كآلية لتسوية المنازعات المتعلقة بالبورصة وعملياتها، كما هو األمر على سبيل المثال في 

 .515وقطر 514، الكويت513، مصر512الواليات المتحدة األمريكية

 ثانيا: الوساطة البنكية     

اك في إطار توزيع المهام بين المطسسات المتدخلة في أنشطة البورصة، فقدت األبن     

، إال 3884مهنة الوساطة المباشرة من قائمة الخدمات التي كانت تقدمها لزبنائها قبل سنة 

 .516أنها عوضتها بمهنة استقطاب األوامر أو الوساطة غير المباشرة

فباستحداث شركات البورصة كهيئات متخصصة في الوساطة البورصوية لم يعد       

قيام بدور الوساطة إلنجاز عمليات بيع وشراء باستطاعة األبناك التدخل بصفة مباشرة لل

األدوات المالية إما لحسابها الخاص أو لحساب عمالئها. إال أن الواقع أثبت أن العديد من 

 .517شركات البورصة قد أنشأت بمبادرة وبمساهمة من األبناك في رأسمالها االجتماعي

ية تلعب دورا مهما في عمليات لكن ال تزال مطسسات االئتمان السيما المطسسات البنك      

البورصة بالمغرب، فقد خولها المشرع المغربي إمكانية تقديم حزمة من خدمات االستثمار 

                                                           
ة يعتبرون موافقين يتلخص هذا النظام بالواليات المتحدة األمريكية في أن أعضاء الجمعية الوطنية للمتعاملين في األوراق المالي -512

 على التحكيم عند االنضمام إلى هذه الجمعية، كما تضع هذه األخيرة رهن إشارتهم الئحة تضم عشرات المحكمين المتخصصين. ٱنظر:

 - FAGES (F.), Op.cit., p. 29.  
ق أحكام هذا القانون عن طريق بأنه يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبي 0.في مادته  7220لسنة  .2جاء في القانون رقم  -513

التحكيم دون غيره ويكون الطعن في أحكام هيئة التحكيم أمام محكمة االستئناف المختصة، وقد تم الطعن بعدم دستورية هذه المادة 

-7-.7قضائية دستورية وصدر الحكم بجلسة  .0لسنة  ..وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستوريتها )الطعن رقم 

(، وجاء في أسباب الحكم أنه ال يجوز أن يكون التحكيم إجباريا يذعن له أطرافه وإنما يكون 0220-7-04، الجريدة الرسمية في 0220

اللجوء إلى التحكيم بإرادة األطراف... بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم المنشأة بموجب النصين السابقين يكون منطويا على إخالل 

من  61رمان ذوي الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي يغير طريق االتفاق اإلرادي على ذلك وهو ما يخالف المادة بحق التقاضي بح

 الدستور. راجع بخصوص هذه المسألة:

 وما يليها. 427طاهر شوقي مؤمن، م. س.، ص.  -
نشاط األوراق المالية، والتي نصت على تسوية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم  0272لسنة  1من القانون رقم  741المادة  -514

المنازعات الناشئة عن االلتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعامالت سوق المال عن طريق نظام التحكيم 

 وذلك وفقا لنظام التحكيم الذي تضعه الهيئة.
بشأن  .022لسنة  ..من القانون رقم  71الدوحة لألوراق المالية، والمادة  بإنشاء سوق .722لسنة  74من القانون رقم  72المادة  -515

 هيئة قطر لألسواق المالية وشركة سوق الدوحة لألوراق المالية.
 .4.عمر العسري، م. س.، ص.  -516
 ...عمر العسري، م. س.، ص.  -517
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المتعلق بمطسسات االئتمان  301.31من القانون رقم  9و  4وذلك بموجب المادتين 

 .518والهيئات المعتبرة في حكمها

العمالء ومطسسات االئتمان بخصوص  وفي هذا اإلطار، قد يحدث وتقع منازعات بين      

خدمات االستثمار المشار إليها، لهذا فقد استحدث المشرع المغربي تقنية جديدة من أجل 

 تسوية هذه المنازعات ويتعلق األمر بالوساطة البنكية.

على أنه: "يجب على مطسسات االئتمان  301.31من القانون رقم  349تنص المادة       

وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين  أن تنضم إلى نظام

 عمالئها.

ويتم تحديد كيفيات تسيير هذا النظام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطالع       

 رأي لجنة مطسسات االئتمان".

ية وقد صدر منشور والي بنك المغرب المتعلق بكيفيات تسيير نظام الوساطة البنك      

، وقد تضمن مجموعة من المقتضيات بهذا 519بالجريدة الرسمية 1039أبريل  31بتاريخ 

الخصوص. حيث نصت المادة األولى منه على أنه "يهدف نظام الوساطة البنكية إلى تسوية 

 نزاعات قد تنشأ بين مطسسات االئتمان)...(، وعمالئها بطرق ودية".

نه يسمح بتسوية النزاع من طرف أشخاص ذوي ومن مميزات نظام الوساطة البنكية أ     

خبرة وكفاءة و داخل آجال معقولة، وهو ما يتناسب إلى حد بعيد مع طبيعة عمليات 

واالستفادة من  البورصة التي تتطلب السرعة في إجراء المعامالت لتحقيق مزيد من األرباح

                                                           
تمان مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية على أنه: "يجوز كذلك لمؤسسات االئ 70..72من القانون رقم  1تنص المادة  -518

 والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أت تقوم بالعمليات التالية:

 بعده..." 1خدمات االستثمار المشار إليها في المادة  1-

 من نفس القانون على أنه: "تعتبر خدمات استثمار: 1وتنص المادة 

 تدبير األدوات المالية؛ -

 الية للحساب الخاص أو لحساب الغير؛تداول األدوات الم -

 تلقي وإصدار األوامر لحساب الغير...". -
، 6664المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية، ج.ر.ع.  0276يونيو  72الصادر في  76/و/2منشور والي بنك المغرب رقم  -519

 .02.4(، ص. 0271أبريل  70) 74.2رجب  .0بتاريخ 
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تقلبات األسعار، فال يعقل أن يقضي المستثمر شهورا طويلة أمام القضاء العادي لمجرد 

 .520وجود نزاع واحد بينه وبين المطسسة البنكية التي يتعامل معها

من منشور والي بنك المغرب المشا إليه على أنه: "يجب أن يعين نظام  1تنص المادة        

وال أو عدة مسطولين المشار إليهم بعده ب"الوسيط" تتوفر فيهم جميع الوساطة البنكية مسط

ضمانات النزاهة والحياد ويتوفرون على التجربة المهنية والكفاءات المالئمة في المجالين 

 القانوني والمالي. وتحدد الوثائق التأسيسية لنظام الوساطة البنكية مدة انتداب الوسيط".

فس المنشور بأنه: "يجب أن يتوفر نظام الوساطة البنكية على من ن 4وتضيف المادة        

 موارد بشرية مطهلة وكافية وعلى الوسائل التقنية الالزمة والمالئمة".

وبخصوص آجال معالجة طلبات الوساطة و تسوية النزاع، فقد وضع المنشور مددا        

اطر داخلية لمعالجة منه ما يلي: "يضع النظام مس 4قصيرة جدا، حيث جاء في المادة 

( يوم عمل لكل طلب يعد 10طلبات الوساطة. وال يجوز أن تتعدى هذه اآلجال ثالثين )

 مقبوال.

في حالة حدوث ظروف تبرر تمديد أجل المعالجة المحدد في النظام األساسي، يجب        

 على الوسيط أن يخبر بذلك األطراف المعنية".

اطة بمبادرة من العمالء أو مطسسات االئتمان. وهنا ويمكن أن تقدم طلبات الوس        

نشير إلى أنه ال يمكن للوسيط أن يقبل الطلبات الصادرة عن العمالء إال إذا كان موضوع 

. وبمفهوم المخالفة فإنه يمكن 521المطاخذات قد سبق عرضه على المطسسة دون تسويته

 مكانية تسويته داخليا.لمطسسات االئتمان تقديم الطلب دون أن تعرض على العميل إ

                                                           
 كون اللجوء إلى الوساطة البنكية من شأنه أن يحرمنا من اجتهاد قضائي متواتر في هذا الجانب.لكن يجب أن ال ننكر   -520

 من منشور والي بنك المغرب بشأن كيفيات سير نظام الوساطة البنكية. 6المادة  -521
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( أيام عمل للبت في قبول 30وبعد تقديم الطلب، يتوفر الوسيط على أجل عشرة )        

طلبات الوساطة. وإذا قرر الوسيط أن الطلب غير مقبول، يجب عليه أن يضمن في الجواب 

 .522الموجه للعميل تعليل عدم القبول مع إخباره بطرق الطعن الممكنة

اية، وبعد دراسة طلب الوساطة، يتعين على الوسيط إعداد اتفاق للصلح يتم وفي النه       

التوقيع عليه من طرفه ومن العميل ومن المطسسة المعنية. وفي حالة فشل الوساطة، يعد 

. وفي هذه الحالة يمكن ألي 523الوسيط محضرا يثبت فيه موقف كل طرف في النزاع

 النزاع.طرف طرق باب القضاء كمرحلة أخيرة لتسوية 

 المطلب الثاني: أطراف الدعوى     

هناك طرفان أساسيان في دعوى المسطولية المدنية: الطرف المدعي والطرف المدعى      

عليه، فالمدعي  هو الشخص الذي أصابه الضرر، أما المدعى عليه فهو الشخص المسطول 

 .524عن الضرر الالحق بالمضرور

لذين يمكن أن يكونوا أطرافا في دعوى المطالبة ومن أجل التعرف على األشخاص ا      

بالتعويض عن األضرار الناجمة عن خطأ أحد الفاعلين في عمليات البورصة المشار إليهم 

سلفا، فقد اقتضى األمر تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نحدد في الفقرة األولى منه المدعي 

 لتحديد المدعى عليه. في دعوى التعويض، في حين تكون الفقرة الثانية مخصصة

 الفقرة األولى: المدعي في دعوى التعويض      

لكل شخص أصابه أذى أو ضرر معين أن يرفع دعوى على محدثه يطالبه فيها       

بالتعويض، والغالب أن يكون المتضرر ذاته هو المدعي في دعوى التعويض على أساس 

                                                           
 من منشور والي بنك المغرب المشار إليه. 1المادة  -522
 إليه.من منشور والي بنك المغرب المشار  1المادة  -523
 .407مامون الكزبري، م. س.، ص.  -524
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ا األذى أو الضرر عنه، ولكن في بعض أن له مصلحة مباشرة في رفعها متمثلة في إزالة هذ

األحيان قد ال يتمكن المتضرر من إقامة الدعوى أو المطالبة بحقه بنفسه مما يضطره إلى 

اللجوء إلى أشخاص آخرين للقيام بذلك بدال عنه، وهذا اللجوء قد يكون اختياريا كما لو وكل 

. 525لحصوله على حقه المتضرر شخصا آخر لممارسة كافة األعمال واإلجراءات الالزمة

وقد يكون هذا اللجوء إجباريا إذا كان المتضرر ال يستطيع المطالبة بحقه مباشرة عن طريق 

القضاء كأن يكون فاقدا أو ناقصا لألهلية، فهنا تقام الدعوى من قبل النائب الشرعي، أي من 

 .526قبل الولي أو الوصي أو المقدم بحسب األحوال

ون المضرور جماعة معينة، وهنا نميز بين فرضيتين: وفي بعض الحاالت قد يك     

األولى، توفر هذه الجماعة على الشخصية االعتبارية كالشركة، حيث يثبت لها حق رفع 

. والثانية، عدم توفر 527دعوى التعويض عن الضرر الذي أصابها بواسطة ممثلها القانوني

بجماعة من المستثمرين في هذه الجماعة على الشخصية االعتبارية، كما لو تعلق األمر 

البورصة تعرضوا لضرر من نفس الشخص ) من شركة بورصة، أو شركة مصدرة مثال 

أو أحد مسيريها(، فاألصل أنه ال يحق لها بهذا الوصف الرجوع على المسطول بالتعويض، 

                                                           
 من ق.م.م ما يلي: "ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله. 7.جاء في الفصل  -525

اء على أحكام هذه الفقرة، ، الفقرة الثالثة من قانون شركات المساهمة ما يلي: "يسوغ للمساهمين الذين يزمعون بن 0..وجاء في المادة 

على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بتعويض الضرر الالحق بهم شخصيا 

 من جراء األعمال نفسها أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:

أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكالء صالحية القيام بكافة أعمال يجب  -7

 المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند االقتضاء على تخويل صالحية ممارسة طرق الطعن.

ين وكذا عدد األسهم التي يملكونها يجب أن يتضمن المقال االفتتاحي االسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكل -0

 وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم".

وفضال عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي،  يحق للمساهمين فرادى أو جماعات إقامة دعوى الشركة في المسؤولية 

دب أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية، ويمكن للمدعين متابعة ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنت

من قانون  ...المطالبة بتعويض كل األضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها في هذه الحالة التعويضات عن الضرر )المادة 

 شركات المساهمة(.
 .407مامون الكزبري، م. س.، ص.  -526

نها في عمليات البورصة في عدة فرضيات، كما لو كان المستثمر أو العميل متمتعا يمكن تصور فقدان الشخص ألهليته أو نقصا

باألهلية الكاملة أثناء إجراء المعامالت على األدوات المالية لكنه بعد حصول الضرر و رغبته في رفع دعوى المسؤولية المدنية أصابه 

أو فاقدا لألهلية أصال حتى وقبل أن يقوم بإجراء معامالت في  عارض من عوارض األهلية كالجنون مثال. وقد يكون المستثمر قاصرا

من  .البورصة كما لو كانت األدوات المالية موضوع التعامل قد انتقلت إليه عن طريق عملية النقل المباشر المنصوص عليها في البند 

ة أداة مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي التي عرفت النقل المباشر بأنه: "كل نقل ملكي 72.74المادة األولى من القانون رقم 

 تتم بين األزواج واألصول والفروع المباشرين من الدرجة األولى والثانية وكذا عقب ميراث أو وصية والتي ال تستلزم مقابال".
عوى التي ترفعها الشركة كما لو تعلق األمر بدعوى يرفعها عميل شركة البورصة الذي يكون عبارة عن شركة تجارية، أو الد -527

 المصدرة على أحد مسيريها، أو الدعوى التي ترفعها شركة بورصة على شركة بورصة أخرى وغيرها من الحاالت.
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ولكن يحق ألي شخص ينتسب لها الرجوع بدعوى المسطولية إذا أثبت أنه أصيب بضرر 

 .528ن االعتداء على مصلحة الجماعةشخصي ناتج ع

ونشير في هذا السياق إلى أن المشرع المغربي قد سمح للمستثمرين في البورصة       

بالتكتل في إطار جمعية ومنح لهذه الجمعية الحق في أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم، 

ة لسوق الرساميل المتعلق بالهيئة المغربي 11.31من القانون رقم  41حيث جاء في المادة 

ما يلي: "يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل 

بحكم موضوعها في نطاق اختصاصها من كل من يعنيه األمر وكل جمعية من جمعيات 

 أصحاب األدوات المالية المنشأة بصورة قانونية. 

من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للهيئة  4ادة استثناء من أحكام الفقرة الثانية من الم     

المغربية لسوق الرساميل وللجمعيات المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة أن تطالب 

بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لمقتضيات هذا 

 ق اختصاصاتها".القانون والنصوص التشريعية التي تدخل في نطا

ويالحظ أن جمعيات أصحاب األدوات المالية تشبه إلى حد كبير جمعيات حماية      

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،  13.09المستهلك المنظمة بموجب القانون رقم 

منه،  344والتي منحها المشرع حق التقاضي للدفاع عن مصالح المستهلك بموجب المادة 

أن حقوق التقاضي الممنوحة لهذه الجمعيات أوسع من تلك الممنوحة لجمعيات  لكن المالحظ

 .529أصحاب األدوات المالية، حيث ال تقتصر على المطالبة بالحق المدني فقط

                                                           
 .7.0ٱنظر: عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -528

 .407مامون الكزبري، م. س.، ص.  -
الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة على ما يلي: "يمكن للجامعة  7.21.من القانون رقم  7.1تنص المادة  -529

أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام  7.4المنفعة العامة طبقا ألحكام المادة 

ة باألفعال والتصرفات التي تلحق قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلق

 ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، ال يمكن     

لى إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة األولى أعاله إال بعد حصولها ع

 الشروط التي يحددها نص تنظيمي".
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والمالحظ أيضا أن المشرع المغربي سكت عن بيان اإلطار القانوني الذي تخضع له      

لظهير  خضوعها يبقى المرجح هو سكوت لا هذا وأمامجمعيات أصحاب األدوات المالية، 

المتعلق بتنظيم الجمعيات على غرار الجمعية المهنية لشركات  3849نوفمبر  34

 .530البورصة

ونشير في هذا اإلطار إلى أن المشرع الفرنسي  نظم بشكل محكم ودقيق جمعيات       

نة النقدية من المدو D.452-1حيث نصت المادة الدفاع عن المستثمرين في البورصة، 

والمالية الفرنسية على ضوابط تأسيس مثل هذه الجمعيات، حيث حددت المسطرة المتبعة 

في التأسيس، والحد األدنى لألعضاء المنخرطين الذي يجب أال يقل عن مئتي عضو، 

، كما منح لهذه 531والشروط الواجب توفرها في األعضاء المسيرين لهذه الجمعيات

وى قضائية بموجب وكالة صادرة من مجموعة مستثمرين )اثنين الجمعيات إمكانية رقع دعا

على األقل( تعرضو لضرر من نفس النوع، كما خولها إمكانية االنتصاب كطرف مدني في 

 .532دعاوى قائمة أمام المحاكم

ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أنه في حالة وفاة المضرور ينتقل حقه بالتعويض إلى      

دة مسلم بها عندما يكون المضرور قد رفع الدعوى قبل وفاته، إذ عندها ورثته. وهذه القاع

تدخل تلك الدعوى ضمن موجودات التركة فتشكل عنصرا من عناصرها وتنتقل إلى الورثة 

 .533مع هذه الموجودات

                                                           
على أنه: "يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية  72.74من القانون رقم  22تنص المادة  -530

جمادى األولى  .الصادر في  16...7.1 مهنية تسمى "الجمعية المهنية لشركات البورصة" خاضعة ألحكام الظهير الشريف رقم

من نفس القانون على أن الجمعية المهنية لشركات  .2( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات". وتنص المادة 72.1نوفمبر  .7) 7.11

 البورصة "يخول لها رفع الدعاوى القضائية إذا تبين لها أن مصالح المهنة مهددة".

يرين لهذه الجمعيات توفرهم على صفات االستقامة والشرف، وعلى الخبرة والكفاءة الالزمة ويتعلق األمر بإثبات األعضاء المس -531 

 والمحددة بموجب مرسوم. 
 وما بعدها من المدونة النقدية والمالية الفرنسية. D.452- 2ٱنظر المادة  -532
موعة قرارات المحاكم االستئنافية في ، مج.726-77-70، بتاريخ ....قرار محكمة االستئناف بالرباط )الغرفة األولى( رقم  -533

 .407. أشار إليه: مامون الكزبري، م. س.، ص. 061، ص. .726ديسمبر،  -، يوليوز710-717المغرب، ع. 
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من جهة أخرى، يثار التساطل في الحالة التي ال يعمد فيها الورثة إلى التصريح بالنقل       

، هل يطثر ذلك على حقهم في المطالبة 38.31من القانون رقم  14ب المادة المباشر حس

 ؟534بالتعويض الذي كان ثابتا للمتوفى

أعاله ال يطثر بأي حال من  14المالحظ أن عدم قيام بالتصريح الوارد في المادة       

في هذه  األحوال على إمكانية رفع الورثة لدعوى التعويض، ألن نقل ملكية األدوات المالية

الحالة ال يتوقف على التصريح بالنقل المباشر من طرف الورثة، ألن القيام بهذا التصريح 

ينتج عنه أثر كاشف ليس إال، خصوصا وأن المشرع لم يرتب على عدم التصريح أي جزاء 

، وفي حالة النقل 38.31من القانون رقم  304سوى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 

عن طريق عملية إرث أو وصية فإن العقوبة التأديبية تطال المطسسة المنتسبة المباشر 

. ويراد بالمطسسة المنتسبة كل مطسسة تتوفر على حساب جار للسندات لدى الوديع 535فقط

، ويدخل ضمنها كمثال شركات البورصة واألبناك والمطسسات الوديعة لهيئات 536المركزي

 .537التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

بقي أن نشير إلى أنه إذا توفي المضرور دون رفع الدعوى من قبله، فإن لورثته حق      

المطالبة بالتعويض إذا كان الضرر ماديا. أما إذا كان الضرر الذي لحق المتوفى معنويا 

 . 538فإنه ال يحق لهم المطالبة به

                                                           
على أنه: "يجب على الواهب أو المستفيد من النقل المباشر أو كليهما أن يصرح حسب  72.74من القانون رقم  01تنص المادة  -534

 ( من المادة األولى من هذا القانون..سة المنتسبة أو إلى شركة البورصة بالنقل المباشر كما هو معرف في الحالة إلى المؤس

( أيام من أيام العمل .يجب على شركات البورصة أن تصرح بعمليات النقل المباشر إلى الشركة المسيرة داخل أجل خمسة )  (…)

 ر إليه في الفقرة األولى أعاله...".ابتداء من التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشا
 %7على ما يلي: "يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ  72.74من القانون رقم  721تنص المادة  -535

 ( درهم في حق:022.222من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف )

المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو  كل شخص ذاتي ال يصرح داخل اآلجال  1-

 من هذا القانون؛ 01وصية طبقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 

 كل مؤسسة منتسبة للوديع المركزي ال تصرح داخل اآلجال المحددة بنقل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا للفقرة2-  

 من هذا القانون". 01الثانية من المادة 
المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، صادر بتنفيذه  26...من القانون رقم  7المادة  -536

. كما 12، ص. 7221يناير  76بتاريخ  4441(، ج. ر.ع. 7221يناير  2) 7471شعبان  02بتاريخ  7.26.046الظهير الشريف رقم 

 .20..4تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
 من نفس القانون. 72المادة  -537
 .00.مامون الكزبري، م. س.، ص.  -538
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 الفقرة الثانية: المدعى عليه في دعوى التعويض     

ه في دعوى المسطولية المدنية في عمليات البورصة هو الشخص المسطول المدعى علي     

عن الضرر الذي أصاب المضرور.  ومما تجدر اإلشارة إليه هنا، أن من يدعي تضرره 

من تداول األوراق المالية في البورصة تنحصر دعواه تجاه أحد شخصين أو كالهما في 

شركة مصدرة(، أو الشخص الذاتي  بعض األحيان وهما الشخص المعنوي )شركة بورصة،

 )مستخدم شركة البورصة أو مسيري شركة مصدرة(.

فبالنسبة لشركة البورصة باعتبارها وسيطا أو مدير محفظة، فالقرار أو العملية التي      

تطثر سلبا على مصلحة العميل المدعي قد تكون صادرة من أحد العاملين لديها، ويتعلق 

، وبالوسيط 539خدمين المكلفين بتدبير محافظ العمالء )المدبرين(األمر هنا بكل من المست

. وبالتالي فإن المتضرر من حقه الرجوع على شركة 540المتدخل المنفذ ألوامر العمالء

البورصة باعتبارها متبوعا ومسطولة عن أعمال تابعيها. كما يمكنه الرجوع على التابع 

من ثم فالحل الناجع للعميل هو أن  لوحده، لكن قد ال يحصل على تعويض عند إعساره،

 .541يرفع دعواه ضد كل من شركة البورصة ومستخدمها لكونهما مدينين بالتضامن

يمكن للعميل كذلك رفع دعواه ضد شخصين على وجه التضامن أو ضد أحدهما فقط       

عندما يرتكب كل منهما خطأ موجبا لمسطوليته، كما لو تعلق األمر بمطسسة بنكية تمسك 

ساب السندات أو النقود الخاص بالعميل وشركة بورصة تابعة لها تقوم بتنفيذ األوامر ح

الصادرة عنه أو تقوم بإدارة محفظته. ففي مثل هذه الحالة يتم إعمال مبدأ التضامن بين 

من م.ت التي جاء فيها: "يفترض التضامن في  114المدينين الذي يجد أساسه في المادة 

                                                                                                                                                                                     
 .722إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -

 من د.م.ق.م. المشار إليها أعاله 0...1ٱنظر المادة  -539
 من د.م.ق.م. المشار إليها أعاله. 7...77حسب المادة  -540
: "إن مسؤولية المتبوع عن فعل  7262يونيو  07جاء بهذا الخصوص ضمن قرار أصدرته محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  -541

التابع وجدت في األصل لحماية الغير بسبب إعسار التابع مرتكب الجريمة وليست سببا في إعفاء هذا األخير من تحمل نتائج هذه 

. وللتوسع 761. أشار إليه: عبد الحق صافي، م. س.، ص. 01، ص. 7267م المغربية، المسؤولية". قرار منشور بمجلة المحاك

 بخصوص مسؤولية الوسيط المالي عن أخطاء مستخدميه راجع:

 .74.و  .7.وما بعدها.، ص.  0.2عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -
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". وبالتالي فالعميل يبقى له الخيار في الرجوع بالتعويض على إحدى االلتزامات التجارية

 542.المطسستين أو هما معا

وبالنسبة للشركات المسعرة ترفع الدعوى ضد مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة       

من قانون شركات المساهمة اللتان تنصان على  301و  41الجماعية، استنادا إلى المادتين 

ة و مجلس اإلدارة الجماعية في الشركات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب أن مجلس اإلدار

يتحمالن مسطولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في 

من نفس  141األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وكذا استنادا إلى المادة 

 .543القانون

وى من طرف األغيار ضد الشركة في الحالة التي قد يواجهون فيها ويمكن رفع الدع     

بخطر إعسار مسيريها، وقد أقر االجتهاد القضائي في فرنسا هذا الحل، وذلك في الحالة 

التي يكون فيها الخطأ المرتكب من طرف مسيري الشركة يدخل في إطار المهام المكلفين 

لحالة التي يكون فيها الخطأ مستقال عن ممارسة بها، مما يعني استبعاد هذه اإلمكانية في ا

المهام التي كلف بها المسيرون ويكتسي طابعا عمديا وعلى درجة عالية من الخطورة كما 

لو تعلق األمر بنشر معلومات خاطئة ومضللة حول وضعية الشركة بطريقة عمدية، أو عن 

سيرين شخصية في هذه ، حيث تكون مسطولية الم544طريق اإلهمال الحاد أو عدم الكفاءة

 . 545الحالة

                                                           
باتخاذ اإلجراء  -المطعون ضدها الرابعة-لسمسرة جاء في إحدى قرارات محكمة النقص المصرية ما يلي: "...وإذ لم تقم شركة ا542 -

ة الذي أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوي

شاطرة مع البنك المطعون ضده األول ( وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمT+2الواجب اتباعه في هذا الشأن وهو نظام )

من يناير  .0في أداء هذا المبلغ للطاعن...". جلسة  بالتضامن معهباعتباره أحد شركائها وفقا لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة 

صادرة من القضائية، منشور في:  القاضي وائل راضي، مجموعة أحكام محكمة النقض ال 10لسنة  77014، الطعن رقم 0274

 وما يليها.  1الدوائر التجارية واالقتصادية، )باقي البيانات غير مذكورة(، ص. 
من قانون شركات المساهمة ما يلي: "يكون المتصرفون والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب  0..جاء في المادة  -543

منين حسب الحالة تجاه الشركة أو األغيار سواء عن مخالفة األحكام أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضا

التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام األساسي للشركة أو عن األخطاء التي يرتكبونها في 

 التسيير".

n° 308, 309, p. 196. Op.cit.,SPITZ (N.),  - 544 
 ما يلي: .022ماي  02لنقض الفرنسية بتاريخ جاء في قرار لمحكمة ا -545
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 المطلب الثالث: اإلثبات والتقادم      

يتميز إثبات المسطولية المدنية في عمليات البورصة ببعض الخصوصيات سنحاول       

الوقوف عندها في هذا الصدد )الفقرة األولى(، كما سنتطرق إلى تقادم هذه المسطولية 

 )الفقرة الثانية(.

 لى: اإلثباتالفقرة األو      

األصل في الذمة البراءة، من ثم يتعين على طالب التعويض أن يقيم الدليل على تحقق       

األركان الثالثة للمسطولية المدنية )عقدية أو تقصيرية( وهي: ارتكاب خطأ من قبل المدعى 

 عليه، ترتب ضرر شخصي له، ونشوء عالقة سببية بين الخطأ والضرر.

لية المدنية للوسطاء الماليين أو الشركات المصدرة، فمادام هطالء بخصوص المسطو      

يعتبرون شركات تجارية فإن إثبات مسطوليتهم سواء العقدية أو التقصيرية يخضع لمبدأ 

من م.ت التي جاء فيها: "تخضع المادة التجارية  111حرية اإلثبات المنصوص عليه في 

 لكتابة إذا نص القانون أو االتفاق على ذلك".لحرية اإلثبات. غير أنه يتعين اإلثبات با

أما بخصوص المسطولية المدنية لمسيري الشركات المصدرة، يمكن القول أن إثباتها ال       

يخضع لمبدأ الحرية على اعتبار أن هطالء المسيرون ليست لهم الصفة التجارية فهم مجرد 

 من م.ت. 111خضعون للمادة ، وبالتالي ال ي546ممثلين قانونيين أو وكالء عن الشركة

وعلى العموم، إذا كان هذا هو المبدأ المطبق على إثبات المسطولية المدنية في عمليات       

البورصة، فإنه بالنظر إلى الخصوصية التي تميز هذه العمليات كان البد من إيجاد وسائل 

                                                                                                                                                                                     
 - “La responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard d'un tiers ne peut être retenue que s'il a 

commues une faute séparable de ses fonctions; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet 

intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des 

fonctions sociales”. Cass.com, 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17092, Bull. Civ., 5, n° 84, p. 94. Cité par: 

SPITZ (N.), Op.cit., n° 307, p. 195. 

n° 67, p. 62.Op. cit., GUYON (Y.),  - 546 
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ائل لإلثبات إثبات تتالءم مع طبيعتها، وسنحاول في هذا الصدد الوقوف عند ثالث وس

ويتعلق األمر باإلثبات عبر اإلشعارات بالتأكيد وكشوفات الحساب التي تبعثها شركات 

بواسطة التسجيالت الهاتفية التي يقوم بها الوسطاء  واإلثبات)أوال(، البورصة إلى عمالئها 

وإثبات الخلل في تلقي أوامر  )ثانيا(، الماليون عقب تلقي أوامر البورصة من العمالء

 )ثالثا(.بورصة المرسلة إلكترونيا ال

 أوال: اإلثبات بواسطة اإلشعار بالتأكيد وكشوفات الحساب      

يثار التساطل عن حجية ما هو مضمن باإلشعار بالتأكيد وكذا بكشوفات الحساب التي       

تبعثها شركة البورصة إلى عميلها ودور ذلك في إثبات حقيقة وجود أمر البورصة عند 

 اع بين الطرفين؟نشوب نز

بالرجوع إلى قانون بورصة القيم المغربي ودورية مجلس القيم المنقولة )الهيئة       

المغربية لسوق الرساميل حاليا(، نجده يخلو من مقتضى في هذا الجانب على خالف ما هو 

المتعلق بمطسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  301.31مقرر مثال في القانون رقم 

من هذا القانون على أنه: "يعتد بكشوفات الحسابات التي  342ا، حيث تنص المادة حكمه

تعدها مطسسات االئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد 

استطالع رأي لجنة مطسسات االئتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها 

القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك". فإذا كان هذا  وبين عمالئها في المنازعات

اإلشكال ال يطرح بالنسبة لعمالء مطسسات االئتمان التي تتصرف باعتبارها مستقطبة 

 ألوامر البورصة، فإنه يظل قائما فيما يتعلق بشركات البورصة في عالقتها مع عمالئها.

القول بأن عبء إثبات حقيقة وجود أمر في هذا الصدد، ذهب القضاء الفرنسي إلى        

، وينعكس عبء االثبات على كاهل 547البورصة يقع من حيث المبدأ على الوسيط المالي

                                                           
Responsabilité et opérations boursières,  inCA Versailles 29 Mars 2007, RG n° 05/04756, cité - 547

Op.cit., p. 61 
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العميل في الحالة التي يتلقى فيها اإلشعار بتأكيد العملية دون أن يكون محل اعتراض من 

موافقة الضمنية . لكن رغم ذلك يتم تضييق نطاق قاعدة ال548طرفه داخل األجل المحدد لذلك

المستنتجة من عدم احتجاج العميل على اإلشعار بالتأكيد، إذ تعتبر قرينة بسيطة يمكن 

، ويكون إثبات ذلك 549للعميل دحضها بإثبات أن الوسيط ارتكب خطأ و أنه لم ينفذ األمر

 .550سهال عند توفر التسجيالت الهاتفية

تالم إشعار التنفيذ يطدي إلى قلب يستنتج من خالل ما سبق أن سكوت العميل عقب اس      

عبء اإلثبات بحيث يقع على عاتق العميل إثبات الخطأ الصادر عن الوسيط المالي، لكن 

ذلك ال يعني حصول العميل على تعويض كامل عن األضرار التي لحقت به جراء خطأ 

ما سبي الوسيط، فعدم اعتراض العميل قد يكون سببا لتشطير المسطولية بينه وبين وسيطه ك

 وأشرنا إلى ذلك في حينه.

من جهة أخرى اعتبرت استئنافية باريس أن إثبات أمر البورصة يخضع لمبدأ حرية        

اإلثبات، وذلك في الحالة التي يتم فيها إرسال األوامر بالهاتف، في حين أن االتفاقية تشترط 

 . 551إرسالها كتابة

 تفيةثانيا: اإلثبات بواسطة التسجيالت الها      

إن سرعة العمليات التي تتم على مستوى السوق المالية تتطلب إيجاد وسائل إثبات       

تتالءم مع هذه الخصوصية، وتعد أوامر البورصة المرسلة بواسطة الهاتف مثاال على ذلك، 

                                                           
; CA Rennes 29 juin 2007, RG n° 06/04562,  Provence 24 Mai 2008, RG n° 06/00312-en-CA Aix -548

Ibid., p. 61. 

té.Cass.com., 26 mars 1996, arrêt préci - 549 

 ٱنظر ما سبقت اإلشارة إليه أعاله بخصوص سكوت العميل بعد تلقي اإلشعار بتنفيذ العملية. -

D.), Droit financier, Op. Cit, p. 305, 306.-MERVILLE (A. - 550 

Rev. BD, n° 99, 2005, p. 43. In chron. Finbours., CA Paris 7 sept 2004,  -551 
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حيث إن المنازعات في هذا الجانب متعددة، لذلك فإن إلزام الوسيط المالي بتأريخ أوامر 

 .552سجيل المكالمات يستجيب إلى متطلبات السرعةالعمالء وت

وإذا كان المشرع المغربي قد ألزم شركات البورصة بتسجيل المكالمات الهاتفية مع      

، ويمكن القول إن الغاية منه 553فإنه لم يشر بالمقابل إلى الغاية من عملية التسجيلالعمالء، 

. وفي هذا الصدد 554وشركة البورصةتكمن أساسا في اإلثبات عند وقوع نزاع بين العميل 

من النظام العام لهيئة األسواق المالية الفرنسية  41-131نص المشرع الفرنسي في المادة 

على أن تسجيل المكالمات الهاتفية يتم بغاية تسهيل المراقبة على انتظام العمليات المنجزة و 

وراق المالية في بورصة مدى مطابقتها لتعليمات مصدري األوامر؛ أما تعليمات تداول األ

/ب إلى أن التسجيالت الهاتفية الموجودة لدى 30عمان/األردن، فقد أشارت في المادة 

 الوسيط تكون معتمدة عند وقوع أي خالف بينه وبين عميله.

 ثالثا: إثبات الخلل في النظام االلكتروني إلرسال أوامر البورصة     

طه المالي حول حقيقة أوامر البورصة المرسلة قد يحدث وأن يتنازع العميل مع وسي     

بطريقة إلكترونية، او حول الخلل الذي يصيب النظام االلكتروني المعد لهذا الغرض، مما 

 يجعل مهمة اإلثبات صعبة جدا.

من د.م.ق.م نجدها تنص على أن شركة البورصة ترسل  3.1.38بالرجوع إلى المادة      

دا باالستالم، وتنص كذلك على أن النظام االلكتروني إلرسال للعميل فور تسلمها ألمره تأكي

أوامر البورصة يجب أن يسمح للعميل بطبع على الفور نسخة من التأكيد باستالم األمر 

                                                           
167, p. 109.n° Op.cit., PLETIER (F.),  - 552 

 ٱنظر ما سبق قوله بخصوص تسجيل المكالمات الهاتفية من طرف شركات البورصة )الفرع الثاني من الفصل األول(.-553 
جاء في حيثيات إحدى القرارت الصادرة عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: "وحيث إنه بقراءة التسجيل  -554

في الملف، وكذا باالستماع للشريط المسجل للمكالمة الهاتفية التي أجريت بين كل من السيد )...( ممثل الهاتفي المكتوب المدلى به 

الشركة المدعية، وكذا السيد )...( عن شركة التجاري للوساطة، نجد أن هذا األخير قد صرح أنه سيبيع األوراق المالية.... وحيث إن 

بغي األخذ به مادام أن النظام العام لبورصة القيم قد نص عليه واعتبره وسيلة إلثبات هذا التصريح المضمن في التسجيل الهاتفي ين

، بتاريخ ..71/.022األوامر التي تصدر دون أن يتم تحريرها كتابة". قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 

 ، بين شركة التجاري للوساطة وشركة بولي أنفيست هولدينك..26/022/.2

 .10أشار إلى هذا القرار: يوسف طباش، م. س.، ص.  -
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الذي تبعثه له شركة البورصة. ويجب أن يسجل في هذا الطبع البيانات الدنيا لألمر الذي تم 

 توجيهه.

ظ أن المشرع المغربي أتاح للعميل إمكانية مهمة إلثبات فمن خالل هذه المادة يالح      

حقيقة وجود األوامر التي يرسلها إلكترونيا وكذا مضمونها، مما يسمح له باستعمالها كحجة 

كتابية في مواجهة شركة البورصة في حالة تنفيذها لألمر بطريقة مغايرة، أو إنكارها 

 لوجود هذا األمر.

تساطل حول كيفية إثبات الخلل الذي يصيب النظام االلكتروني من جهة أخرى يثار ال       

في بعض الحاالت، فقد يتعطل هذا النظام مما يفوت على العميل إجراء صفقة رابحة، أو قد 

يقوم النظام بتغيير البيانات التي أدخلها العميل، أو ال يقوم بترشيح األوامر المتجاوزة 

في اإلثبات السيما إذا لم يحتفظ العميل بنسخة من  للحدود المتفق عليها. هنا تطرح صعوبة

 التأكيد باستالم األمر؟

وفي حقيقة األمر فإن مسألة اإلثبات في هذه الحالة تبقى صعبة جدا لكنها غير       

أنفسها تقر في بعض األحيان بالصعوبات وشركات الوساطة  البنوكمستحيلة، خاصة وأن 

. في هذا 555تروني المخصص إلرسال أوامر البورصةالتي تعترض استخدام الموقع االلك

الجانب ذهبت محكمة االستئناف بباريس في إحدى قراراتها إلى القول بأن عبء إثبات 

الخلل الذي يصيب النظام االلكتروني يقع على من يدعيه وهو العميل، ومن شأن تعيين 

ومة التي ادعى العميل خبير في هذه الحالة أن يسمح بإثبات وجود أو غياب األعطال المزع

 .556أنها أصابت النظام االلكتروني

                                                           
p. 62.Op. cit., Responsabilité et opérations boursières,  - 555 

p. 62.ibid., CA Paris, 23 juin 2006, RG n° 05/01631,  - 556 
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 الفقرة الثانية: التقادم     

من ق.ل.ع: "إن دعوى التعويض من جراء  302جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل      

جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق 

ل عنه. وتتقادم في جميع األحوال بمضي عشرين سنة المتضرر الضرر ومن هو المسطو

 تبتدئ من وقت حدوث الضرر".

وتتقادم دعوى المسطولية العقدية بانصرام خمس عشرة سنة تحتسب من تاريخ إبرام       

من ق.ل.ع. : "كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم  194العقد، حيث جاء في الفصل 

ستثناءات الواردة فيما بعد، واالستثناءات التي يقضي بها بخمس عشرة سنة، فيما عدا اال

 القانون في حاالت خاصة".

لكن إذا كان هذا هو األصل بالنسبة لكافة دعاوى التعويض، فإن األمر يختلف بالنسبة        

لعمليات البورصة، ذلك أن هذه األخيرة دائما ما تجمع بين طرفين أحدهما على األقل يحمل 

يمارس عمال تجاريا وقد يكون عميال أو شركة بورصة أو بنكا أو هما معا، صفة تاجر و

من مدونة التجارة سواء كانت  4وبالتالي فإن التقادم في هذه الحالة تسري عليه أحكام المادة 

دعوى التعويض في إطار المسطولية التقصيرية أو العقدية، حيث جاء في هذه المادة ما يلي: 

الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، "تتقادم االلتزامات 

بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وهي نفس مدة التقادم التي أخذ 

 .558. أما المشرع المصري فقد حصر مدة التقادم في سبع سنوات557بها المشرع الفرنسي

                                                           
 من مدونة التجارة الفرنسية على ما يلي: L.110-4تنص المادة  -557

“ Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-

commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales 

plus courtes”. 
ناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض من القانون التجاري المصري على أنه: "تتقادم الدعاوى ال 61تنص المادة  -558

والمتعلقة بمعامالتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بااللتزام، إال إذا نص القانون على خالف ذلك، وكذلك 

 تسقط بمضي عشر سنوات األحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى".

لى هذا المبدأ في الباب الثاني المتعلق بااللتزامات والعقود التجارية، بخالف المشرع المغربي ونشير إلى أن المشرع المصري نص ع

 الذي نص على المبدأ الوارد في المادة الخامسة ضمن األحكام العامة لمدونة التجارة.

 للتوسع أكثر بخصوص التقادم في المادة التجارية، راجع:
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معامالت التجارية هي التي تفرض ضرورة والمالحظ أن خاصية السرعة التي تطبع ال     

تقصير آجال التقادم خاصة فيما يتعلق بالعقود التجارية، ال سيما وأن السائد في الميدان 

التجاري أن الدورة التجارية تحتم على التجار أن يطالبوا أو يوفوا بالديون التي عليهم داخل 

ية يقتضي في المقابل أن يتم مدة قصيرة، أضف إلى ذلك أن استقرار المعامالت التجار

تمكين التجار من التخلص من التزاماتهم التجارية خالل أجل قصير خالفا لما عليه األمر 

 . 559بالنسبة لاللتزامات المدنية

وبخصوص تقادم دعوى المسطولية المدنية ضد مسيري شركة مسعرة في بورصة      

من هذا القانون  144ث نصت المادة القيم، فإنه يخضع ألحكام قانون شركات المساهمة، حي

على أنه: "تتقادم دعوى المسطولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير 

العام المنتدب أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من األفراد 

 بمرور خمس سنوات من تاريخ كشفه...".

 المبحث الثاني

 ترتب على قيام المسؤولية المدنية في عمليات البورصةالتعويض الم

إذا وقع عمل غير مشروع أو إخالل بالتزام تعاقدي، كان للمضرور حق في التعويض       

عما ألحقه به ذلك العمل أو اإلخالل من ضرر. وتجد هذه القاعدة أساسها كما سبق وقلنا في 

ية الطرف المتضرر في الحصول من ق.ل.ع. التي تقضي بأحق 121و  49، 44الفصول 

على تعويض يجبر أضراره في حالة اإلخالل بالتزام قانوني او اتفاقي. كما حدد المشرع 

من ق.ل.ع. بعض األحكام الواجبة التطبيق فيما  121و  300، 88، 89في الفصول 

 يتعلق بالضرر وتقديره.

                                                                                                                                                                                     
، ص. 0221، أبريل 70التجارية، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، ع. عبد الرحيم بحار، التقادم في المادة -

.2. 
 .62.امحمد لفروجي، م. س.، ص.  -559
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ي ردع المخطئ وتأديبه، أما والتعويض هو غير العقوبة، ذلك أن الغاية من العقوبة ه      

 الغاية من التعويض هي محو الضرر أو إصالحه، ومن ثم فإنه يتميز عنها بالمسائل اآلتية:

إذا كانت الغاية من العقوبة هي الزجر فإنها تسقط بوفاة المعاقب وال تنتقل إلى  -      

ئ وإنما ورثته، أما التعويض فغايته إصالح الضرر وهو أمر ال يرتبط بشخص المخط

بشخص المتضرر ومن ثم فهو ال يسقط بموت المحكوم عليه أو تصفيته قضائيا قبل أدائه 

 وإنما يبقى قائما ويجوز التنفيذ به على تركته أو أمواله.

على المحكمة أن تنظر إلى الظروف المحيطة بالمخطئ المراد معاقبته وما يتعلق  -       

رجة الخطأ وجسامته عند تقديرها للعقوبة، أما إذا منها بشخصه أو بالحادث وقت وقوعه وبد

كان األمر المراد تقديره هو التعويض فإن مقداره ال يتأثر إال بمقدار الضرر المطلوب 

 .560إصالحه بحيث يكون مساويا له وال يزيد عليه أو ينقص عنه

طرق  وسنعمل في هذا المبحث على التطرق لنقطتين أساسيتين: تتعلق األولى ببيان      

التعويض وكيفية تقديره )المطلب األول(، واالتفاقات المعدلة للمسطولية والتعويض )المطلب 

 الثاني(.

 المطلب األول: طرق التعويض وكيفية تقديره      

تتعدد الطرق المحددة قانونا لتعويض المتضرر من خطأ في عمليات البورصة، وهي       

حددة بشكل عام ضمن القواعد العامة وال تتميز في هذا الجانب ال تخرج عن الطرق الم

بخصوصيات محددة في هذا اإلطار باستثناء غلبة التعويض النقدي باعتباره الطريقة األكثر 

إعماال في منازعات البورصة بالنظر إلى طبيعة األضرار التي تكون غالبا في شكل خسارة 

 ت البورصة كذلك للمبادئ العامةمالية )الفقرة األولى(، ويخضع تقدير التعويض في عمليا

                                                           
 ..17عبد الرزاق السنهوري، م. س.، ص.  -560
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لتقدير التعويض )الفقرة الثانية( خاصة عند تقدير التعويض عن فوات فرصة )الفقرة 

 الثالثة(.  

 الفقرة األولى: طرق التعويض      

يهدف التعويض إلى إزالة أضرار معينة أو محوها سببها فعل أو خطأ معين، وبطبيعة       

أن يتم بأحد الطريقين: فأما من خالل إعادة الحال إلى ما كان  الحال فإن هذا األمر يمكن

عليه قبل حصول الضرر، أو بالقيام بأي عمل من شأنه أن يمثل إصالحا من جانب المخطئ 

يساوي في أثره قيمة العمل األول المحدث للضرر. واستنادا لذلك فإن التعويض إما أن 

ويض العيني )أوال(، أو يتخذ شكل يكون تعويض من جنس الضرر وهو ما يسمى بالتع

 تعويض وهو ما يعرف بالتعويض بمقابل )ثانيا(.

 أوال: التعويض العيني       

التعويض العيني هو الذي يقوم على إزالة عين الضرر بأن يقضي على سببه أو         

ذي . أي الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن يرتكب المسطول الخطأ ال561مصدره

 أدى إلى وقوع الضرر.

ويعد التعويض العيني أفضل طرق التعويض مادام يفضي إلى إصالح الضرر          

إصالحا كامال بإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه. ويتعين على القاضي أن يقضي به إذا 

أما إذا كان غير  ،كان ممكنا من غير إرهاق المدين وطالب به الدائن أو عرضه المدين

ن أو كان فيه إرهاق للمدين دون أن تحتمه مصلحة الدائن ساغ للقاضي أن يجعله ممك

 .562تعويضا نقديا

                                                           
 ..72إدريس العلوي العبدالوي، م. س.، ص.  -561
 .702-772نفس المرجع، ص.  -562
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ويمكن تصور التعويض العيني في عمليات البورصة في بعض الحاالت، كما لو         

تضرر عميل ما من رفض الوسيط المالي التعاقد معه من أجل شراء أو بيع أوراق مالية، 

 . 563مه بإزالة هذا الضرر عينا بإصدار قرار بقبول التعامل معهحيث يجوز له إلزا

 بمقابل ثانيا: التعويض       

يتخذ التعويض إحدى الصورتين؛ التعويض بمقابل غير نقدي كأن يطلب العميل من        

الوسيط المالي الذي رفض إبرام عقد وساطة معه نشر قرار المحكمة الصادر لمصلحته في 

 .564جل رد اعتباره وثقته بالوسط التجاريجريدة ما من أ

والتعويض النقدي هو الشائع ألنه ينسجم أكثر وموجبات إصالح الضرر عن اإلخالل        

. ويجد له مجاال رحبا في عمليات البورصة، خاصة وأن 565الذي ارتكبه المسطول المدني

بالمستثمرين  الضرر الحاصل في هذه العمليات كما سبق ورأينا يتمثل في خسائر تلحق

تتمثل عادة في تفويت فرصة عقد صفقة مربحة على أدوات مالية، أو انخفاض قيمة 

السندات المشتراة بعد أن يكتشف المستثمر أن المعلومات التي نشرتها الشركة حول 

وضعيتها خاطئة. فالضرر هنا يعوض غالبا بمبلغ من النقود يعادل مقدار الضرر الذي لحق 

 المستثمر.

 الفقرة الثانية: كيفية تقدير التعويض      

يخضع التعويض الذي يستحقه العميل أو المستثمر المتضرر من خطأ عقدي أو       

تقصيري في عمليات البورصة لنفس المبادئ العامة المقررة في ق.ل.ع، ويمكن إجمال هذه 

 :المبادئ فيما يلي

                                                           
 .04.، ص. عبد هللا الطائي، م. س. -563
 .01.عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -564
 ...7عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -565
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 أوال: مبدأ التعويض الكامل      

ون التعويض عن الضرر تعويضا كامال، ففي المسطولية التقصيرية يتعين أن يك       

يشمل الخسارة الحقيقية التي لحقت المدعي والمصروفات الضرورية التي اضطر أو 

سيضطر إلى إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وأيضا الكسب الذي 

لدائن من خسارة حقيقية وما فاته . وفي المسطولية العقدية يشمل التعويض ما لحق ا566فاته

 .567من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بااللتزام

وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن هذا المبدأ بالقول: "إن التعويضات يجب أن        

 .568تغطي الضرر دون خسارة ودون إثراء للمضرور"

 ثانيا: تأثر التعويض بجسامة الخطأ       

يتعين على المحكمة عند تقديرها لألضرار أن تأخذ بعين االعتبار جسامة الخطأ        

 .569الصادر عن المسطول وما إذا كان ناتجا عن خطأ عادي أم تدليس

فمدير المحفظة مثال، الذي يقوم باستثمار أموال العميل في عمليات بعينها لكي يسمح        

خطأ جسيم يقتضي تقدير التعويض الممنوح لشركة مصدرة بتوظيف سنداتها يعد مرتكبا ل

للعميل بكيفية مختلفة عن تلك المعمول بها في األخطاء العادية كالتأخر مثال في إرسال 

 إشعار التنفيذ أو إصالح نظام تلقي األوامر بشكل إلكتروني وما إلى ذلك.

 المسؤولين تعدد ثالثا: إعمال مبدأ التضامن عند        

ضرر من أشخاص متعددين يعملون متوافقين، كان كل منهم مسطوال إذا وقع ال       

. 570بالتضامن عن النتائج ال فرق بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعال أصليا

                                                           
 من ق.ل.ع. 21الفصل  -566
 من ق.ل.ع. 064الفصل  -567

n° 398, p. 245.Op. cit. : SPITZ (N.), in737, cité -11-Cass. Civ., 9 nov. 1976, pourvoi n° 75 - 568 
 مشار إليهما سلفا.من ق.ل.ع ال 064و  21ٱنظر الفصلين  -569
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وتتحقق هذه الفرضية في عمليات البورصة على وجه خاص بخصوص مسطولية مسيري 

 اتالمبدأ في قانون شرك معلومات خاطئة أو مضللة، حيث إننشرهم الشركة المسعرة عند 

مسطولين فرادى أو متضامنين حسب )...(،  المساهمة أن "يكون المتصرفون والمدير العام

الحالة تجاه الشركة أو األغيار عن مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على 

شركات المساهمة، أو عن خروقات النظام األساسي للشركة، أو عن األخطاء التي 

 .  571تكبونها في التسيير"ير

ويطبق نفس الحكم عند تعدد المسطولين عن الضرر، دون إمكانية تعيين فاعله        

 . 572األصلي من بينهم، أو تعيين نسبة مساهمة كل واحد منهم في الضرر

 رابعا: استقالل قضاة الموضوع بتقدير التعويض       

عيين قدر التعويض الواجب تخويله يتمتع قضاة الموضوع بكامل الصالحية لت       

للمتضرر من غير أن يتقيدوا بتوضيح أسس هذا التقدير. وقد أيد المجلس األعلى سابقا 

 )محكمة النقض حاليا( هذا المبدأ في عدة قرارات.

وهكذا فقد جاء في قرار له: "لمحكمة األساس سلطة تقديرية مطلقة لتعيين مبلغ        

 .573تضرر. وليس عليها أن تعلل هذا المبلغ بأسباب خاصة"التعويض المحكوم به للم

وقد تأيد ذلك بقرارات عديدة، فقد ورد في قرار آخر للمجلس األعلى: " للمحكمة        

الحق المطلق في تحديد قدر التعويض دون أن تخضع لمراقبة المجلس األعلى وليس ذلك 

يتعين على قاضي  575الفقه غير أنه حسب أحد .574من باب الشطط في استعمال السلطة"

                                                                                                                                                                                     
 من ق.ل.ع. 22الفصل  -570
 من ق.ش.م. 0..المادة  -571
 من ق.ل.ع. 722الفصل  -572
، مشار إليه عند مامون 711، ص. 4.، مجلة القضاء والقانون، ع. 7260نوفمبر  .7، بتاريخ 7004قرار المجلس األعلى رقم  -573

 .401الكزبري، م. س.، ص. 
، مشار إليه عند .71، ص. 7262، دجنبر 724، مجلة القضاء والقانون، ع. 0.6، الحكم عدد المجلس األعلى )الغرفة األولى(  -574

 .401مامون الكزبري، م. س.، ص. 
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الموضوع أن يبين في تعليل الحكم جميع العناصر التي أوجب عليه المشرع مراعاتها في 

 تقدير مبلغ التعويض.

 الفقرة الثالثة: تقدير التعويض عن فوات فرصة      

الضرر المستحق للتعويض في إطار تفويت فرصة هو الذي يكون على درجة كافية       

ويقع على عاتق المستثمر إثبات أنه حرم من االستفادة من فرصة سانحة لتحقيق من اليقين، 

ربح، فالمساهم الذي يدعي مثال أنه لو حصل على معلومات صحيحة كان ليبيع سنداته بثمن 

معقول عليه أن يثبت أن تلك المعلومات كانت وراء تراجعه عن بيع سنداته ، أو يدعي أن 

حول وضعية الشركة هي التي منعته من بيع سنداته، والحال أنه  المعلومات الخاطئة المعلنة

 .576ما كان ليتنازل عنها رغم وجود تلك المعلومات

وعليه، يستبعد من نطاق التعويض في إطار تفويت فرصة الربح الخيالي أو الوهمي،       

تخذون ففي إحدى القضايا ادعى بعض المستثمرين أنه لو تم إعالمهم بشكل صحيح كانوا سي

قرارات استثمارية ستجلب لهم األرباح، لكن المحكمة رفضت طلبهم حيث اعتبرت أن 

 . 577الربح المدعى يبقى وهميا ولم يتم إثبات إمكانية تحققه من طرف المعنيين باألمر

وفي قضية مغايرة قضت محكمة النقض الفرنسية بكون الضرر الذي يصيب       

ئة يتمثل في منعهم من فرصة اتخاذ قرار االستثمار المستثمرين جراء نشر معلومات خاط

 578perte de chance deبصورة متبصرة واستنادا إلى معلومات تامة وصادقة ودقيقة

mieux investir . 

                                                                                                                                                                                     
، مطبعة 7محمد الكشبور، رقابة المجلس األعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية: محاولة التمييز بين الواقع والقانون، ط. 575 -

 وما يليها. 2..، ص. 0227لبيضاء، النجاح الجديدة، الدار ا

p. 410.Op. cit., MARTIN (D.), Réparation...,  - 576 

dans le cas présent, ces gains sont effectivement putatifs et leur matérialité n’est pas  « - 577

démontrée ». 

- Trib. Com., Créteil, 19 janvier 2010,n° 2005F00978, Ibid., p. 410. 

410.-p. 409ibid., Cass. Com., 9 Mars 2010, affaire Gaudriot,  - 578 
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ويكون تقدير وجود فوات الفرصة في بعض األحيان أكثر سهولة، كما لو أصدر       

ند، لكن الوسيط المالي باعها بثمن قدره درهم للس 100العميل أمرا ببيع سنداته بثمن قدره 

درهم للسند، فالضرر هنا هو تفويت فرصة الكسب على العميل المتمثلة في بيع  100

السندات بثمن أكبر من الثمن الذي بيعت به، بحيث لو بيعت بالثمن المشترط لكان العميل قد 

ل على القاضي درهم إضافية عن كل سند، ففي مثل هذه الحاالت يسه 300استفاد من 

حساب مقدار الربح الضائع وذلك بإجراء عملية حسابية الستخالص الفرق بين الثمن الذي 

 اشترطه العميل والثمن الذي باع به الوسيط.

وفي قضية تشبه المثال الذي سقناه سلفا، جاء في حيثيات حكم صادر عن المحكمة        

بت من خالل الوثائق المدلى بها أن ما تبقى التجارية بالدار البيضاء ما يلي: "حيث إن الثا

من األوراق المالية ديوان قد بيعت بثمن أقل بكثير من المبلغ الذي تعهدت به المدعى عليها 

 2400درهم بالنسبة ل  104بمبلغ  10/04/3884درهم، حيث تم البيع يوم  134وهو 

 8فقد بيعت  13/04/3888ورقة، أما يوم  100درهم بالنسبة ل_ 108ورقة وكذا مبلغ 

 درهم للواحدة. 104ورقات بثمن 

وحيث إن المدعى عليها وبإجرائها للبيوعات أعاله بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كحد      

درهم للورقة ودون أخذ الموافقة بخصوص ذلك من المدعية، تكون قد  134أدنى وهو 

ا لضياعها كسبا كانت ستجنيه تكبت خطأ سبب للمدعية ضرررأخلت بالتزامها وتعهداتها و ا

 درهم للواحدة. 134لو بيعت األوراق المالية ديوان بمبلغ 

وحيث إنه بإجراء عملية حسابية، يتبين أن الفرق الضائع لو بيعت األوراق المالية بثمن      

درهم هو:  108درهم و  104عوض ثمن  2908.00درهم والبالغ عددها  134

لى المدعى عليها أن ترده لكونها باعت باألثمنة أعاله درهم والذي يجب ع 41.940.00
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دون أن تتلقى بشأنها أي أمر من البائع )المدعية( الذي يقبل بموجبه تفويت األوراق المالية 

 .579ديوان بنفس المبلغ..."

وفي إحدى الدعاوي  التي عرضت على القضاء الفرنسي، رجع أحد العمالء على       

 %10مسطولية المدنية النخفاض قيمة أصول المحفظة بأكثر من مدير المحفظة بدعوى ال

 10  4 على الرغم من أن مطشر  3898أكتوبر  11فبراير وحتى  3في الفترة ما بين 

، فقضى بمسطولية مدير المحفظة ألنه لو قام بواجبه في مراقبة %4قد سجل ارتفاعا بمقدار 

ملحوظ يستدعي تعديل خطة االستثمار  حالة المحفظة وتطورها لبان له تدني أصولها بقدر

في الوقت للحد من الخسائر، وبتخلي مدير المحفظة عن واجبه في متابعة حالة المحفظة 

والتدخل بتعديل خطة االستثمار في الوقت المناسب فقد فوت على عميله فرصة تجنب 

 .580الخسائر وتحقيق الربح

 المدنية في عمليات البورصةة المطلب الثاني: االتفاقات المعدلة للمسؤولي      

األصل أنه متى توافرت أركان المسطولية المدنية توجب على المسطول أن يدفع       

للمتضرر تعويضا يناسب قيمة الضرر الذي لحقه، وإن كان في بعض األحيان قد يحصل 

وأحيانا  أن يتفق الطرفان على تعديل آثار المسطولية إما بإعفاء المدين منها أو تخفيفها عنه

بتشديدها عليه أو بتقدير مبلغ معين ال يلزم المدين بدفع أكثر منه حتى وإن كان الضرر 

 .581يتجاوز في مقداره هذا المبلغ

ويطرح التساطل عن صحة الشروط واالتفاقات المعدلة للمسطولية المدنية في عمليات        

 البورصة؟

                                                           
بين شركة بولي إنفست  406/0227، ملف رقم 00/77/0227، بتاريخ 722.1/0227حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم  -579

 .16-.1هولدينك وشركة التجاري للوساطة. أشار إلى هذا القرار: يوسف طباش، م. س.، ص. 

CA Paris 12 avr., 1996. - 580 

 .4.2مشار إلى هذا القرار عند هشام فضلي، م. س.، ص.  
 .40.عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -581
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التمييز في هذا اإلطار بين االتفاقات المعدلة لمحاولة اإلجابة على هذا التساطل ينبغي        

 وتلك المعدلة للمسطولية العقدية )ثانيا(، للمسطولية التقصيرية )أوال(

 الفقرة األولى: االتفاقات المعدلة للمسؤولية التقصيرية     

بخصوص المسطولية التقصيرية بين االتفاقات التي تبرم قبل تحقق  582يميز الفقه     

وبين االتفاقات التي تبرم الحقا. فاالتفاقات التي تبرم قبل تحقق المسطولية المسطولية، 

 44ممنوعة قانونا وتعتبر عديمة األثر، وهو ما ورد التنصيص عليه صراحة في الفصلين 

من ق.ل.ع.، وال تخرج المسطولية التقصيرية في عمليات البورصة عن هذه القاعدة،  49و 

رون في إحدى الشركات المصدرة مع مساهمي الشركة أو فال يجوز مثال أن يتفق المسي

المستثمرين على اإلعفاء من مسطوليتهم عن المعلومات الخاطئة التي ينشرونها حول 

، أو أن يتفق وسيط مالي مع عميل غير محترف 583وضعية الشركة المالية واالقتصادية

 .على اإلعفاء من مسطوليته عن االلتزام ماقبل التعاقدي باإلعالم

وقد أقرت العديد من التشريعات المقارنة عدم جواز الشرط الذي يقضي باإلعفاء من        

. ذلك أن مثل هذه الشروط تعد مخالفة 584المسطولية المترتبة عن العمل غير المشروع

 .585للنظام العام، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية منذ أمد بعيد في إحدى قراراتها

ات التي تبرم بعد تحقق المسطولية فتقع صحيحة وتنتج آثارها سواء كان من أما االتفاق      

شأن هذه االتفاقات اإلعفاء أو التخفيف أو التشديد من التعويض الممنوح. فهكذا يصح 

                                                           
 .4.0مامون الكزبري، م. س.، ص.  -582

 .212عبد الرزاق السنهوري، م. س.، ص.  -
يكن واردا في النظام األساسي كل شرط يعلق ممارطة  من قانون شركات المساهمة على ما يلي: "يعتبر كأن لم 4..تنص المادة  -583

 دعوى الشركة على اإلبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه األخيرة أو يتضمن تنازال مسبقا عن هذه الدعوى.

ر العام وإن اقتضى الحال ال يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدي

 المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم".
من القانون المدني  071من القانون المدني العراقي، والمادة  .-0.2من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة  7.1المادة  -584

 المصري.

p. 945.Op.cit., : TERÉE (F.) et autres, in17 févr. 1955, cité Cass.civ,  - 585 
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للمضرور أن ينزل عن حقه في التعويض كما يصح أن يقبل بتعويض أقل، وكذلك يصح أن 

 .586يس في كل ذلك ما يخالف النظام العاميلزم المسطول نفسه بتعويض أبهظ، إذ ل

 الفقرة الثانية: االتفاقات المعدلة للمسؤولية العقدية بين الوسطاء الماليين وعمالئهم           

خالفا لقواعد المسطولية التقصيرية التي تعد من النظام العام، وبالتالي فال مجال       

كام، فإن الوضع ليس كذلك بالنسبة لالتفاق على عكس ما قرره المشرع بشأنها من أح

لقواعد المسطولية العقدية، ذلك أنه باستطاعة العاقدين أن ينظما بحرية مسطوليتهما عن 

طريق ما يسمى شروط المسطولية. ويالحظ أن هذه الشروط الشائعة في الوقت الحاضر 

ييف المسطولية مع تأتي إما لتشديد الضمان أو لتخفيفه، بل لإلعفاء منه. وهذا ما يمكن من تك

إمكانيات العاقدين ومصالحهم التعاقدية، وبالتالي تجنب جمود النظام القانوني بهذا 

الخصوص. فالتنظيم االتفاقي للمسطولية العقدية هو نتاج لمبدأ الحرية التعاقدية، ومن ثم فهو 

ط شديد يتضمن مزايا بينة تقابلها عيوب كثيرة، لذلك تقتضي الضرورة التعامل معه باحتيا

لتجنب كل التعسفات المترتبة على الشروط المتعلقة بنطاق المسطولية أو تلك المتعلقة بمبلغ 

 .587التعويضات

وللحديث عن االتفاقات المعدلة للمسطولية العقدية بين الوسيط المالي وعميله، سنتطرق      

وأخيرا  ية منها،المعف أوال إلى االتفاقات المشددة للمسطولية، ثم االتفاقات المخففة أو

 االستثناءات التي ترد على هذه االتفاقات.

 أوال: االتفاقات المشددة لمسؤولية الوسيط المالي

مستقطب أوامر من  أوليس هناك ما يمنع الوسيط المالي سواء أكان شركة بورصة     

إدراج شروط تشدد من مسطوليته العقدية في صلب اتفاقية الوساطة أو تسيير محفظة 

                                                           
 .4.0مامون الكزبري، م. س.، ص.  -586
 .42عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -587

 .66-.6عبد الحق صافي، م. س.، ص.  -
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وات المالية. لكن المالحظ أن االشتراطات التي تهدف إلى تشديد المسطولية نادرة إذا ما األد

 قورنت بغيرها من االتفاقات المخففة لها. 

، إلى عجز 588ويرجع السبب في ندرة االتفاقات المشددة للمسطولية حسب أحد الفقه    

التعاقد بين أشخاص الدائن عن فرض هذه الشروط على الطرف المدين خصوصا عندما يتم 

محترفين وآخرين ليست لهم قدرة على التفاوض في هذا المجال. وهذا بالضبط ما ينطبق 

، فاألول مهني محترف في شطون على العالقة التعاقدية التي تربط الوسيط المالي بعميله

 الوساطة المالية، والثاني غالبا ما يكون مستثمرا غير محترف وبالتالي ينتج عن ذلك نوع

 من الالتوازن االقتصادي والمعرفي بين الطرفين.

 ثانيا: االتفاقات المخففة أو المعفية من المسؤولية

تعد االتفاقات المخففة أو المعفية من المسطولية المدنية في عمليات البورصة جائزة من       

 (.1) عليها يتعين الوقوف عندها(، لكن بالمقابل هناك استثناءات ترد 3حيث المبدأ )

 المبدأ في االتفاقات المخففة أو المعفية من المسؤولية -1

في مقابل ما سبق، فإن االتفاق الحاصل بين العميل والوسيط المالي قد يهدف إلى     

التخفيف من حجم المسطولية الملقاة على هذا األخير، كتقليص حجم التعويض أو جعله 

 589.منحصرا في نوع من األضرار دون غيرها

د تهدف هذه االتفاقات إلى اإلعفاء الكلي من المسطولية، حيث إن االتفاق الذي كما ق    

، غالبا ما يتضمن محفظة السنداتإدارة  أويبرمه الوسيط مع العميل عند إبرام عقد الوساطة 

شروطا يستهلها بعبارات من قبيل: "يكون الوسيط غير مسطول عن..."، أو "ال تتحمل 

عن..." وغيرها من العبارات الصريحة في نفي أو دفع شركة الوساطة أي مسطولية 

                                                           
 .2.عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -588

869.-962, p. 868n° Op.cit., P.), -DE VAUPLANE (H.), BORNET (J. - 589 
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المسطولية عنه، وال يكون أمام العميل من خيار إال قبولها قبل إبرام العقد وبالتالي الرضا 

 .590باالعتماد على آثارها عند البدء بتشغيل هذا العقد ولحين انتهائه

االجتهاد القضائي يربط ونظرا لخطورة الشروط المعفية من المسطولية، فإن الفقه و     

 صحتها بتوفر شروط هي:

أن ال يتضمن العقد إعفاء الوسيط من مسؤوليته عن عدم تنفيذ التزام جوهري في      - 

عندما يقبل إبرام العقد مع العميل يفترض فيه أنه قبل تحمل ما يقع المالي  فالوسيط  العقد:

تها الوسيلة األساسية لتحقيق النتيجة خاصة تلك التي تمثل بحد ذا، على عاتقه من التزامات

، مثل االلتزام بالتنفيذ الجيد ألوامر العميل وإرسال اإلشعارات بالتأكيد إلى النموذجية للعقد

، فقد 591حيث إن وجود مثل هذا الشرط يعد باطال ألنه يفرغ العقد من محتواه هذا األخير،

لمعفي من المسطولية يعتبر كأن لم جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية بأن البند ا

 .592يكن عندما يطدي إلى إفراغ االلتزام األساسي للمدين من مضمونه

وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا المقتضى بموجب تعديل القانون المدني الفرنسي الجديد       

الذي جاء فيه ما يلي: "يعد كأن لم يكن كل شرط  3340وذلك في الفصل  1032لسنة 

 .593اللتزام األساسي للمدين من مضمونه"يفرغ ا

وهذا القبول يعد بديهيا قبول الدائن )المتضرر( بهذا االتفاق وعلمه بمضمونه:  -     

بمجرد النظر إلى طبيعة الوسيلة المستخدمة لتعديل أحكام المسطولية أال وهي االتفاق على 

لقول بوجوده، ومن ثم ذلك، ذلك أن أي اتفاق يفترض فيه حصول رضا طرفيه وموافقتهم ل

حتى لو أدرج الوسيط ما يشاء من البنود في العقد التي يريد من خاللها تعديل المسطولية 

                                                           
 .41.عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -590

p. 945.Op.cit., : TERRÉ (F.) et autres, in, 18 Janv.. 1984, cité eCass.civ., 2 - 591 

Est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation  « - 592

essentielle souscrite par le débiteur en le vidant de toute substance ». Arrêt Faurecia 2, Cass. Com., 29 

éd., Dalloz, 2018, p. 172/173. eCABRILLAC (R.), Droit des obligations, 13:  injuin 2010, cité  

ui prive de sa substance Toute clause q : « L’article 1170 de code civil français dispose que - 593

l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 
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 يرتضي هذاالتي يمكن أن تنشأ بحقه فال يكون لهذه البنود أي أثر تجاه الطرف اآلخر ما لم 

 . 594األخير سريان حكمها عليه

يتعين من أجل  ألصل فال يجوز التوسع فيه:االتفاق على اإلعفاء هو استثناء من ا      - 

إعمال االتفاق القاضي بدفع المسطولية كليا عن الوسيط النظر إلى هذا االتفاق بوصفه 

يمكن  التياستثناء من األصل العام، ويكون ذلك من خالل تفسيره وتحديده بأضيق الحدود 

غي الوصول إليها عن طريق تصور اتفاق الطرفين عليها، ألن الغاية من هذا االتفاق ال ينب

 يكوناإلضرار بالطرف اآلخر، ومن ثم فإن القول بإعفاء الوسيط من المسطولية يجب أن 

بالقدر الذي يتسع له هذا االتفاق من دون التوسع في تفسير ما يستلزم إلمكانية تنفيذه ألنه 

 .595استثناء من القواعد العامة

تعديل المسطولية التي يكون من شأنها منع  تبطل اتفاقات تأسيسا على كل ماسبق،       

قد العميل مسبقا وقبل وقوع الخطأ، من الرجوع على الوسيط المالي بدعوى المسطولية. و

قضت محكمة االستئناف بباريس بأن شرط عدم المسطولية الذي يتخذ شكل تصديق سابق 

األدوات المالية، هو  من قبل العميل على العمليات المستقبلية التي يضطلع بها مدير محفظة

شرط مجرد من كل أثر. فالتصديق ال يتصور إال بعد وقوع العمليات التي خرج بها مدير 

المحفظة عن سلطاته. أما التصديق السابق فليس سوى شرط مانع من مباشرة العميل لحقه 

 . 596في الرجوع قضائيا على المدير لخروجه عن السلطات الممنوحة له، وهو ما ال يجوز

 الستثناءات الواردة على المبدأ السابقا  -1

بالرغم من أن المبدأ العام يقضي بجواز االتفاق على تعديل أحكام المسطولية العقدية في     

إطار مبدأ سلطان اإلرادة، إال أن حرية األطراف ليست مطلقة في هذا الميدان وإنما هي 

                                                           
 .7..عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -594

 .0.-7.عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -
 ....عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -595

n° 012576; data, -In jurisCA Paris, 9 juin 1998,  -596 

 .401هشام فضلي، م. س.، ق. -ر وارد عند قرا  
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العام. وعليه فإن المبدأ السابق في مقيدة بمجموعة من الضوابط القانونية ذات الصلة بالنظام 

 إطار المسطولية المدنية في عمليات البورصة يرد عليه استثناءان هما:

 حالة ارتباط الشرط بإعفاء الوسيط المالي من الخطأ الجسيم أو التدليس -أ     

من ق. ل. ع. الذي يقضي بأنه: "ال يجوز أن يشترط مقدما عدم   111ينص الفصل      

الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه". وعليه فمن خالل مفهوم المخالفة لهذا النص  مسطولية

تتبين مشروعية شروط اإلعفاء من المسطولية العقدية في حدود الخطأ اليسير ال غير دون 

 .597الخطأ الجسيم

وضمن سياق هذه المسألة، يجب علينا مالحظة أن معيار تحديد الخطأ اليسير من عدمه      

ابة قاضي الموضوع الذي يسترشد بقواعد القانون التجاري والعرف التجاري يخضع لرق

وأحكام القانون المدني وإن كان في أغلب األحيان يتجه إلى التشدد في تقدير جسامة الخطأ 

نظرا إلسباغه على خطأ الوسيط صفة الخطأ المهني، على افتراض عدم صدور مثل هذا 

 . 598ي مجال عملهالتصرف من شخص مثله متخصص وخبير ف

وفي إطار عدم جواز إعفاء الوسيط من خطئه الجسيم، قضت محكمة النقض الفرنسية       

مع بأن مدير المحفظة الذي يفوض لغيره إدارة المحفظة دون الحصول على موافقة العميل، 

للخبرة في إدارة المحافظ، يكون قد ارتكب خطأ جسيما يحرمه من  يفتقدهذا الغير  العلم أن

 .599االستفادة من شرط االعفاء من المسطولية

                                                           
عرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الجسيم بأنه: "الخطأ الذي يتميز بسلوك على درجة عالية من الخطورة، وهو قريب من  -597

 التدليس ويجسد عدم قدرة المدين على إتمام التزامه التعاقدي الذي قبل به".

- “La faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et 

dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a 

acceptée”. 

- Cass.civ., 3 avr. 1990, D. 1990, 1, p. 114, cité in: DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Op.cit., n° 

962, p. 868, 869. 
 ..4.عبد هللا الطائي، م. س.، ص.  -598

:in1995, 214, note Dion (N.). cité  D.Cass. Civ., 23 févr. 1994,  - 599 

 .401هشام فضلي، م. س.، ص. - 
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ومرد عدم جواز شروط اإلعفاء من الخطأ الجسيم أو التدليس، هو مساسها بالنظام العام      

، وقد سبق لمحكمة النقض 600ألن القاعدة العامة في االلتزامات هو تنفيذها بحسن نية

ت الشروط المعفية من الفرنسية أن كرست هذه القاعدة في إحدى قراراتها، حيث اعتبر

 .601الخطأ الجسيم مخالفة للنظام العام

 حالة مساس الشرط بواجب المحافظة على الودائع -ب       

القاعدة العامة في ق.ل.ع أن واجب المحافظة على الودائع سواء كان مطدى عنها أم ال       

بذلها في حراسة يقتضي من المودع لديه أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي ي

. وأي تقصير في بذل هذه العناية إال ويحمله نتائج المسطولية المترتبة 602أشيائه الخاصة

على ذلك، ونظرا ألن احتمال حصول هذا التقصير يزداد بمجرد إدراج شرط عدم الضمان 

في صلب العقد. فكل من يتعهد بحراسة األشياء الخاصة بالزبناء إال ويلتزم بضمانها وتحمل 

  .603لمسطولية عنها وأي اتفاق على خالف ذلك إال ويكون عديم األثرا

وينطبق المبدأ السابق على عقد مسك حساب السندات الذي تبرمه شركات البورصة أو      

من د.م.ق.م. صراحة على خضوع حساب  4.1.3األبناك مع العمالء، فقد نصت المادة 

ن م.ت. المتعلقة بعقد إيداع السندات، م 439إلى  433السندات إلى مقتضيات المواد من 

من ق.ل.ع. المتعلقة بالوديعة االختيارية، باإلضافة إلى  934إلى  493والمواد من 

 .المتعلق بالوديع المركزي 14.82مقتضيات القانون رقم 

                                                           
 ٱنظر: -600

 .0.عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -

p. 945.Op. cit.,  .,TERRÉ (F.) et autresin:  citéCass.civ., 17 févr. 1955,  - 601 
 من ق.ل.ع. 127الفصل  -602
 ...عبد القادر العرعاري، م. س.، ص.  -603
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 خاتمة

إلى خصوصيات المسطولية قدر اإلمكان لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة التطرق      

عمليات البورصة على ضوء القواعد العامة للمسطولية في ق.ل.ع.، فكان تناول  المدنية في

قبل التطرق إلى الموضوع وفق ترتيب يسمح أوال بوضع تلك المسطولية في إطارها العام، 

 شروط قيام هذه المسطولية وآثارها. 

يد على مسألة نود إبداء بعض التساطالت واالرتسامات، ونبدأ بالتأكوفي هذا الصدد،         

مهمة وهي ندرة االجتهادات القضائية المغربية في مادة المسطولية المدنية المتعلقة بعمليات 

بورصة القيم، وهذا األمر يدفعنا إلى التساطل مرة أخرى هل األمر يرجع إلى انخفاض 

وتيرة عمليات البورصة بالمغرب مقارنة مع البورصات العالمية التي تشهد ارتفاعا في 

 معامالت وبالنتيجة ارتفاع عدد المنازعات؟ال

أم أن السبب راجع إلى عدم وعي المستثمرين المتضررين بحقوقهم في مواجهة       

شركات البورصة والشركات المسعرة مما يدفعهم إلى التنازل عن رفع الدعاوى القضائية 

يراهن على عامل التي تبدو مكلفة للوقت والمجهود بالنسبة لمستثمر يبحث عن األرباح و

 أسباب أخرى؟ أن هناكالوقت؟ أم 

من جهة أخرى، يالحظ أن بعض النصوص التي اعتمدنا عليها في بحثنا أصبحت       

متجاوزة دون أن يبادر المشرع المغربي نحو تحيينها إلى يومنا هذا، مثلما هو األمر بالنسبة 

(. فالحاجة ملحة إذن إلى ساميل حالياالهيئة المغربية لسوق الرلدورية مجلس القيم المنقولة )

إصدار نصوص جديدة انسجاما مع القوانين التي صدرت مطخرا والسيما القانون رقم 

 .11.31والقانون رقم  11.31والقانون رقم  38.31

والمقترحات توصلنا إلى النتائج   التناول السابق للموضوع، فمن خالل وعلى العموم        

 لتالية:ا
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 النتائج أوال:     

بورصة القيم بالمغرب سوق منظمة تخضع لرقابة سلطة عامة ولمقتضيات تحمي   -3

شفافية المعلومة، يتم فيها تداول األدوات المالية بشكل علني بوساطة من شركات 

 سواق المالية".األالبورصة، وتشكل إلى جانب األسواق غير المنظمة ما يسمى ب "

ورصة، فهي من ناحية تتضمن جانبا تعاقديا مليات البع الطابع المركب لمفهوم  -1

. وجانبا المستثمرينيتجلى في عقود بيع األدوات المالية المسعرة المبرمة بين 

مسطريا يتجلى في خضوع البيع لرقابة السلطات العامة ومروره عبر آليات محددة 

 سلفا.

كل بالنسبة ازدواجية الطبيعة القانونية لعمليات البورصة، فهي تجارية من حيث الش  -1

للشركات، وال تكون تجارية بالنسبة للمستثمرين الذاتيين إال عند وجود الشراء بنية 

 البيع بشكل اعتيادي أو احترافي.

استعمال المشرع لمفهوم جديد هو "األدوات المالية" ليحل محل مفهوم "القيم   -1

 المنقولة"، آخذا إياه من التشريع الفرنسي.

مبادئ ناظمة استنبطها الفقه من القوانين المططرة  قيام عمليات البورصة على  -4

لألسواق المالية، وهذه المبادئ تضمن حسن سير السوق وتعزز ثقة المتعاملين فيه 

 وهي أربعة مبادئ: األمن، الشفافية، النزاهة والمساواة.

انفراد عمليات البورصة بخصوصيات معينة، فأطراف عملية البيع ال يعرفون   -2

وهم ملزمون قانونا باالستعانة بشركة بورصة تتوسط في إجراء هم البعض، ضبع

المعامالت عوضا عنهم مما يجعلها مسطولة شخصيا عن أي تقصير محتمل من 

 العمالء.

عدم وضوح التكييف القانوني لعقد الوساطة المالية، لكن يتضح أنه أقرب ما يكون   -4

الفقه وكرسته بعض إلى عقد وكالة بالعمولة، وهذا ما ذهب إليه العديد من 

 االجتهادات القضائية.
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للمستثمرين قليلي الخبرة أو  تسمحيعد تسيير محافظ األدوات المالية تقنية قانونية   -9

الوقت من توكيل شخص مهني محترف يتولى االستثمار في البورصة بدال عنهم 

 ويكون من حصيلة ذلك محفظة متنوعة من األدوات المالية.

نية في عمليات البورصة على أساس الخطأ، سواء أكان عقديا أم قيام المسطولية المد  -8

تقصيريا، مع وجود ارتباط بين هذا الخطأ وأخطاء أخرى كالخطأ التأديبي والخطأ 

 المهني.

خضوع شركات البورصة اللتزامات عقدية وقانونية صارمة، تهدف إلى توفير   -30

 مسطوليتها المدنية.ا لقيام حماية متكاملة للمستثمرين والعمالء، ويشكل خرقها أساس

تشدد المشرع في مادة المعلومات المنشورة من طرف الشركات المسعرة في 

بورصة القيم، هذه المعلومات قد تكون أساسا للمسطولية إذا لم تكن حقيقية، دقيقة 

 وصادقة.

تتطلب المسطولية المدنية في عمليات البورصة من أجل قيامها توفر األركان الثالثة   -33

 ساسية: الخطأ، الضرر وعالقة السببية. األ

تتطلب المسطولية العقدية للوسيط المالي وجود عقد صحيح بينه وبين العميل مصاغ   -31

في شكل مكتوب، دون أن يعني غياب شكلية الكتابة بطالن العقد، إذ أنه يبقى قائما 

 منتجا آلثاره متى كانت هناك قرائن تدل على وجوده.

لمالي في تنفيذ أوامر العمالء يتمثل في التزامه ببذل العناية إن التزام الوسيط ا  -31

الكافية، إذ يلزم بتنفيذ مهمته باالختصاص والعناية واألمانة التي تفرضها عليه 

مصالح عميله، ومطدى ذلك التزام الوسيط بالحصول على أحسن تنفيذ ممكن بما 

ر . ونفس االلتزام يقع على يتالءم مع تعليمات العميل واإلسراع في تنفيذ هذه األوام

 عاتقه إذا كان مكلفا بإدارة محافظ السندات الخاصة بالعمالء.

المسطولية المدنية لشركات البورصة قد تكون مسطولية شخصية أو مسطولية   -31

مفترضة إذا تعلق األمر بأخطاء تابعيها. والمالحظ أنه في إطار مسطولية الشركة 
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المتضرر على هذه األخيرة باعتبارها مليئة رجع يباعتبارها وسيطا يستحسن أن 

 الذمة.

المسطولية المدنية لمسيري الشركات المسعرة تعد مسطولية عقدية في مواجهة   -34

المسيرون  ويعد، الشركة والمساهمين، ومسطولية تقصيرية في مواجهة األغيار

 .مسطولين شخصيا عن أخطائهم إذا كانت خارجة عن اإلطار العادي ألداء مهامهم

الضرر في عمليات البورصة يتطلب نفس الشروط المتطلبة في الضرر المدني   -32

بوجه عام، مع مالحظة أن هذا الضرر يتخذ في معظم األحيان شكل تفويت فرصة، 

 كما أنه يكون ضررا جماعيا إذا مس كتلة من المستثمرين في البورصة.

تعددت العوامل التي  تطرح عالقة السببية بعض اإلشكاالت عند إثباتها، خاصة إذا  -34

أدت إلى حصول الضرر البورصوي، والمالحظ أن االجتهاد القضائي كان حريصا 

 جدا بخصوص هذه المسألة.

أثار اإلشعار بتنفيذ العملية تساطال حول القيمة القانونية لسكوت العميل عقب   -39

نازل استالمه، واتضح لنا أن سكوت العميل عقب استالمه إشعار التنفيذ ال يفيد الت

عن حقه في الرجوع قضائيا ضد الوسيط المالي بخصوص العمليات التي تم إبالغ 

العميل بها. بل إن سكوت العميل بعد استالم إشعار التنفيذ ال يطدي إال وظيفة إثبات، 

إذ يعد قرينة بسيطة على غياب خطأ الوسيط المالي والذي يفترض أنه تصرف وفقا 

 لتعليمات العميل.

لمسطولية المدنية في عمليات البورصة للقواعد العامة المنصوص خضوع دعوى ا  -38

وقانون المسطرة  عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم التجارية

 الجنائية.

إمكانية لجوء أطراف النزاع في عملية بورصة إلى مسطرة التحكيم، كما يمكنهم   -10

أهمية الوساطة البنكية أخذا بعين اللجوء إلى الوساطة، وتظهر في هذا الجانب 

 االعتبار الدور المهم الذي تلعبه األبناك في عمليات البورصة.
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وجود وسائل خاصة إلثبات المسطولية المدنية في عمليات البورصة كما هو الشأن   -13

بالنسبة لإلشعارات بتنفيذ العملية، والمكالمات الهاتفية، والوصل باستالم األمر 

 .المرسل إلكترونيا

 إمكانية اتفاق أطراف النزاع في عمليات البورصة على تعديل أحكام المسطولية  -11

مع اإلشارة إلى أن هذه اإلمكانية مقيدة بضوابط صارمة يمليها النظام العام   المدنية،

وضرورة حماية مصلحة الطرف المتضرر خاصة عندما يعمد المسطول المدني إلى 

 المسطولية. إدراج شروط تعفيه كليا أو مسبقا من

 ثانيا: المقترحات

عدم االكتفاء بتطبيق القواعد العامة لاللتزامات ودعوة المشرع المغربي إلى تبني  -3

نصوص قانونية صريحة تشير بوضوح إلى التزام شركات البورصة ببذل العناية 

الالزمة لتنفيذ عقد الوساطة المالية أو عقد تدبير محفظة السندات، والمتمثلة أوال 

تنفيذ ممكن بما يتالءم مع األمر الصادر عن العميل أو تطلعاته االستثمارية،  بأفضل

وبحالة السوق المالي المعني واألدوات المالية موضوع األمر، وثانيا بالتنفيذ بأسرع 

 وقت ممكن.

تنظيم االلتزام بإعالم العميل وتحذيره بصورة أكثر وضوحا وصراحة في دورية  -1

ساميل، مع مراعاة كون شركة البورصة وسيطا مهنيا الهيئة المغربية لسوق الر

 محترفا.

البد من توضيح المشرع المغربي لطبيعة الكتابة المتطلبة في عقد الوساطة، فإذا  -1

كانت لإلثبات أن ينص على ذلك بشكل صريح، أما إذا كانت لإلنعقاد أن يلزم 

احة، لما له من الطرفين بإبرام العقد كتابة وترتيب األثر القانوني على ذلك صر

 أهمية بالغة في حماية األطراف المتعاملة في السوق المالي السيما فئة المستثمرين.

ضرورة تنظيم طريقة احتجاج العميل على مضمون اإلشعار بالتأكيد الذي ترسله  -1

 إليه شركة البورصة واآلثار القانونية المترتبة عن ذلك بصورة واضحة ومفصلة.
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مغربي لمسطرة رفع الدعوى الجماعية من طرف ضرورة تنظيم المشرع ال -4

المستثمرين والمساهمين المتضررين من أخطاء الشركات المسعرة بشكل أكثر 

إحكاما وتفصيال، مع توسيع مجال تدخل جمعيات أصحاب األدوات المالية في 

الدعاوى القضائية على غرار الحق المخول لجمعيات حماية المستهلك وعدم حصره 

 ق في االنتصاب كمطالب بالحق المدني.في مجرد الح

الحظنا بأن المشرع المغربي بادر إلى إصدار النظام العام الجديد لبورصة الدار  -2

، لذلك ندعو 38.31البيضاء إلى حيز الوجود بما يتالءم مع مستجدات القانون رقم 

إلى اإلسراع كذلك بإصدار دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل توضح كافة 

وانب المتعلقة بتنظيم العالقة بين شركات البورصة والعمالء والمصدرين لتحل الج

محل دورية مجلس القيم المنقولة المعمول بها حاليا، حتى يكون هناك انسجام مع 

 المستجدات التشريعية الحاصلة في هذا الصدد.

 المتواضع البحثالتي توصلنا إليها في هذه  والمقترحات كانت هذه بعض النتائج        

والتي تبين بالملموس حدود التقاطع وأوجه الخصوصية بين المسطولية المدنية بوجه عام 

والتي ساهم الفقه واالجتهاد القضائي في بلورتها، ، والمسطولية المدنية في عمليات البورصة

 المصدر التاريخي للتشريع المغربي. خاصة في فرنسا

ذه الدراسة قد المست ولو بشكل سطحي بعض وفي األخير نتمنى أن تكون ه         

 شكاالت والمسائل المهمة فيما يخص المسطولية المدنية في عمليات البورصة. اإل
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 الئحة المراجع

 :المراجع باللغة العربية 

 مة:العا المؤلفات -1

، نظرية االلتزام بوجه 7الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج.  سنهوري )أحمد عبد الرزاق(،ال -

 .)دون ذكر الطبعة والسنة( عام، مصادر االلتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

زء األول، الكزبري )مأمون(، نظرية االلتزامات على ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، الج -

 .3841، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1ط. مصادر االلتزام، 

، )اإلرادة المنفردة، 1العلوي العبدالوي )إدريس(، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، ج.  -

لبيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ا3اإلثراء بال سبب، المسطولية التقصيرية، القانون(، ط. 

1000. 

، الدعوى العمومية، البحث التمهيدي، الدعوى 3الخمليشي )أحمد(، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج.  -

 .3888المدنية، التحقيق اإلعدادي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

والمدنية، شكري السباعي )أحمد(، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية  -

 .1033دار النشر المعرفة، الرباط، 

، دار 1، ط. 3شكري السباعي )أحمد(، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، ج.  -

 .1008النشر المعرفة، الرباط، 

دار العرعاري )عبد القادر(، مصادر االلتزام، الجزء الثاني، المسطولية المدنية، الطبعة األولى، مطبعة  -

 .1031األمان، الرباط، 

، المصادر غير اإلرادية لاللتزام )المسطولية 1صافي )عبد الحق(، الوجيز في القانون المدني، ج. -

 .1034المدنية واإلثراء بال سبب(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط.
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عة النجاح الجديدة، الدار لفروجي )امحمد(، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة األولى، مطب -

 .3888البيضاء، 

معالل )فطاد(، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء األول، نظرية التاجر والنشاط التجاري، الطبعة  -

 .1039الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

، مطبعة 1ارية، ط. ، الشركات التج1معالل )فطاد(، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، ج.  -

 .1008األمنية، الرباط، 

الدار  ،مطبعة النجاح الجديدة، 8ط. الطالب )عبد الكريم(، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،  -

 .1038البيضاء، 

، مطبعة 3، ط. 3لعروسي )زكرياء(، الخطأ القضائي في التشريع المغربي، دراسة مقارنة، ج.  -

 .1032األمنية، الرباط، 

، المطسسة 3دولوبيك )فيليب(، جرمان )ميشال(، المطول في القانون التجاري، ترجمة علي مقلد، ط.  -

 .1009، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

دراسة -الهادي المكنوزي )محمد(، العروض العمومية في سوق البورصة واألخطار المرتبطة بها  -

 -البحث في تحديث القانون والعدالة لدى كلية الحقوق بالرباط  ، الطبعة األولى، منشورات فريق-مقارنة

 .1033السويسي، 

 .1000العسري )عمر(، دليل مصفق بورصة القيم، مطبعة فضالة، المحمدية،  -

 .1004شوقي مطمن )طاهر(، عقد بيع األوراق المالية في البورصة، دار النهضة العربية، مصر،  -

اختصاص المحاكم(، الطبعة  –تنازع القوانين  –ة )عمليات البورصة ياسين )محمد يوسف(، البورص -

 .1001األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

النظام القانوني لشركات القيد واإليداع و الحفظ المركزي والسمسرة وصناديق  أحمد البهجي )عصام(، -

 .1031، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 3االستثمار، ط.



      3232  يوليوز   23العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 صةالبور عمليات في المدنية المسؤولية

 

031 

 

رسون )وليد محمد علي(، أحكام محافظ األوراق المالية االستثمارية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، ك -

 .1031دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  –تداول األوراق المالية كريم مولود )عبد الباسط(،  -

 .1008بيروت، 

مد إبراهيم(، طبيعة التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول األوراق المالية والسلع، عبد التواب )أح -

 كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )باقي البيانات غير مذكورة(.

 الخاصة: المؤلفات -2

الطائي )عبد هللا(، مسطولية الوسيط المدنية تجاه المستثمر في سوق األوراق المالية، دراسة مقارنة،  -

 .1034بعة األولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الط

بن صالح الخميس )عبد هللا(، منازعات الوسيط والمستثمر في تداول األوراق المالية، دراسة فقهية  -

 .1031قانونية مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

 :األطروحات والرسائل الجامعية -3 

قيم المنقولة المتداولة بسوق األوراق المالية المغربية: الجوانب طباش )يوسف(، إدارة محافظ ال -

القانونية والقضائية، أطروحة لنيل  شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق السويسي، جامعة 

 .1031/1031محمد الخامس، الرباط، 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  أوداود )يس(، تكريس البعد األخالقي في قانون السوق المالية المغربي، -

في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، 

 .1034/1032الرباط، 

السحاسح )فاطمة(، زجر الجرائم االقتصادية في قانون السوق المالية. دوره في حماية االدخار الوطني  -

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق وضمان تمويل المقاوالت

 .1001-1001السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 المقاالت: -4 
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الهادي المكنوزي )محمد(، التصرف باتفاق بين قانون البورصة وقانون شركات المساهمة، مقال  -

 .1031، 34-32منشور بمجلة الحقوق ، عدد مزدوج 

العماري )زكرياء(، تداول القيم المنقولة في البورصة، المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، ع.  -

 .1008، ماي، 32

 .1034، 1حماس )عمر(، المسطولية المدنية لوسيط البورصة، مجلة القانون التجاري، العدد  -

أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم االجتماعية حطاب )رشا(، النظام القانوني ألمر البورصة، مجلة  - 

 .1009، 11واإلنسانية، العدد األول، المجلد 

عقد التداول في البورصة، دراسة قانونية مقارنة، مجلة علوم الشريعة والقانون، م.  حطاب )رشا(، -

 .1008، 3، ع. 12

 ، العددلحقوق )المغربية(ا، مجلة -دراسة مقارنة-ترغروم )طارق(، النظام القانوني ألمر البورصة  -

13، 1038. 

 :المداخالت -5

الهادي المكنوزي )محمد(، تشكل "قانون الشركات المسعرة" وتأثيره على ظهير االلتزامات والعقود،  -

مداخلة منشورة ضمن أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية تحت موضوع: التحوالت االقتصادية 

ت والعقود المغربي، من تنظيم فريق البحث في تحديث القانون والعدالة وانعكاساتها على ظهير االلتزاما

 .1032، مطابع الرباط نت، 1031ماي  8و  9بكلية الحقوق السويسي، الرباط، يومي 

فضلي )هشام(، مسطولية مدير المحفظة بين اإلطار العقدي وقيود النشاط المهني، مداخلة ضمن مطتمر  -

م كلية القانون بجامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، منشورات جامعة مسطولية المهنيين، من تنظي

 .1002، 14الشارقة، ع. 

 التقارير: -6

، يتعلق 38.31تقرير لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم  - 

، السنة التشريعية 1032ة أبريل ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي، دور

 .1032-1033، الوالية التشريعية 1034-1032
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