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  -: مقدمة

ً عبتصدر شركات المساهمة ذات االكت       ً ماليا سهم و أارة عن تاب العام أوراقا

ف ام بهداب عسندات والتي يصرح لها القانون بإصدار أوراقاً مالية تطرح في اكتت

مور ير أإما تجميع رأس المال بإصدار أسهم أو الحصول على المال الالزم لتس

ع مد عن تعاقالشركة أثناء حياتها عن طريق طرح سندات لالكتتاب العام ، ويتم ال

ق بتل عن طريق أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المرخص لها جمهور المكتتبين

اً ، ونظرلمالاالكتتابات، وقد تهدف الشركة المساهم من ذلك رغبة فى زيادة رأس ا

اصة خألن المشرع فى قانون الشركات سواء البحريني أو المصري نظم قواعد 

ون فيك ها هو األساس ومن ثمبشركات المساهمة، بأن جعل االعتبار المالي في

 كيانهاكة بللمساهم كامل الحرية فى الدخول أو الخروج منها دون أن تتأثر الشر

و فاته أوأو  القانوني، خالفاً لشركات التضامن، والتى تنتهى بمجرد خروج الشريك

ل دخووخروج   فقد أهليته لوجود اعتبار شخصي وهام للشريك المتضامن، وحرية

ألى  صاديكة المساهمة هو سر نجاح هذه الشركات فى الوسط االقتالمساهمين بشر

ذلك، خرى، كاأل دولة وهو ما جعل المشرع ينظر اليها بعين االعتبار خالفاً للشركات

قدار مأو  ونظمها بنصوص قانونية خاصة، سواء فيما يتعلق بتأسيسها أو بنشاطها

  . رأس المال فيها

ينقسم الى أسهم متساوية القيمة،  فة عامةبص ورأس مال الشركة المساهمة    

يعبر السهم عن جزء من رأس المال يكون للمساهم المكتتب فيه ، ويعطيه حقوق 

، ومن أهم هذه الحقوق والتي تمثل دراستنا هو حق  ويفرض عليه عدة التزامات

الخروج من الشركة بتنازله عن سهمه أو أسهمه الى الغير أو الشركة نفسها 

لى قيمة السهم اإلسمية التي دفعها عند دخوله الشركة باإلضافة الى والحصول ع

نصيه في األرباح التي تحققت بالشركة ، والقاعدة أن الشركة تتولى إتمام عملية 

التنازل وتقيد ذلك فى دفاترها الخاصة باألوراق المالية، اال أن هذا األمر قد يشغل 

ة إلى شركة أخرى أو شخص آخر تعهد به الشركفالشركة عن إدارة مشروعها ، 

بإجراء هذه العملية يسمح له القانون بمباشرة هذه العملية لصالح الشركة المصدرة 

لألوراق المالية، وهو ما يطلق عليه الوسيط، أى الذى يتوسط فى شراء أو بيع 

األسهم أو السندات لصالح الشركة أو العمالء، المشرع المصري والبحريني أنشأ 

ً يسمى بسوق األوراق المالية بهدف الترخيص لشركات المساهمة بإصدار  سوقا

ً مالية ) األسهم والسندات ( والرقابة على تداول األسهم ومراقبة األسعار  أوراقا

التى يتم من خاللها بيع األوراق المالية، بهدف منع التالعب فى أسعارها وحدوث 

ً ما يكون للوسيط الدور مضاربات قد تضر بالشركة ذاتها أو المساهمين، وغالب ا
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األكبر فى هذه العملية، ألسباب حاصلها أنه أول من يطلع على األسعار اليوميه 

لألوراق المالية ، ومن خاللها يقرر البيع أو اإلنتظار لحين حدوث إرتفاع رغم عدم 

 من المساهم أو صاحب السند ) العميل ( .   تلقيه أمر

 الهدف من البحث

طة فى الذى يضطلع به قانونا فى الوسا والدورمالى تعريف الوسيط ال -

  .األوراق المالية

ركة بالش بيان اإللتزامات التى تقع على عاتق الوسيط المالى بعالقته - 

  .المصدرة لألوراق المالية والعميل

قة اإلخالل بالتزاماته نحو طرفى العال تحديد مسئولية الوسيط عن -

  .القانونية

  - :يرها البحثالمشكالت التي يث
ي ية التلمالاأوالً: قلة المراجع المتخصصة في الوسيط أو السمسار في األوراق  *

 دارةإتصدرها شركات المساهمة ، وإن كانت هناك مؤلفات عامة تناولت آلية 
 مختلفةن البورصة األوراق المالية واألشخاص المرتبطة بها ، كما شملت القواني

اه من يتلق األوراق المالية في عمليات التداول ومادور الوسيط أو السمسار في 
ً تعليمات من العميل مقابل العمولة التي يحصل عليها ، إال أنها جمي ج م تعاللعا

ية ى سرالوسائل الكفيلة يلتزم من خاللها الوسيط أو السمسار بالمحافظة عل
 .المعلومات لصالح العميل واكتفت فقط بجزاءات توقع عليه

فمهما بلغت الدراسات ذروتها في حصر وبيان دور الوسيط أو السمسار   -ثانياً :*
والتزاماته ومسؤولياته والجزاءات التي توقع عليه ، فإنها لم تصل بعد الى نتيجة 
محددة في ردع الوسطاء والسماسرة من أفعال غير مشروعة وإفشاًء إلسرار 

سوق األوراق المالية عن العمالء باعتبار انه أول من يتلقى المعلومات من خالل 
النتائج أسعار األوراق المالية لشركة ما ، ذلك أن الجزاء ال يتناسب مع حجم 
المكاسب التي يحققها الوسيط أو السمسار، فمرحلة تداول الورقة المالية يبدأ من 
تاريخ صدورها وإطالقها في التداول وحتى انقضاء الشركة وبالتالي توقف تداولها، 

المراحل تمر الورقة بعدة أسعار ، ففي بداية إصدارها تصدر بسعر وفي كل هذه 
اسمى كما هو مدون بها، وعند إطالقها في التداول يكون لها سعر تجارى يتحكم 

في مشروعها االقتصادي ، وحجم التداول على   فيه عدة عوامل منها نجاح الشركة
تطيع شراء أو بيع من الورقة ، والمرحلة األخيرة تكون من نصيب الوسيط الذى يس

خالل األسعار المعلنة له دون علم المساهم أو صاحب السند . ، ولذلك فمن واجب 
المشرع وإعمال الفكر القانوني للتصدي لهذه الظاهرة بترتيب نصوص قانونية تلزم 
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الوسيط والسمسار باإلفصاح عن أية معلومات تتعلق بأي عملية ، والجزاء المترتب 
هو البطالن النسبي، كي يكون للمساهم أو صاحب السند سلطة على مخالفة ذلك 

إجازة أو عدم إجازة ما قام به الوسيط أو السمسار لهذه العملية أو العمليات 
 . المشكوك فيها ، فليس فقط الجزاء المدني أو الجنائي وإنما أيضاً البطالن

 نصوصل الالدراسة: استخدام المنهج التحليلي وذلك عن طريق تحلي منهجية  

حريني ون البلقانالقانونية في هذا الشأن ثم إجراء المقارنة بين القانون المصري وا

 مع بيان أثر الخالف في كل من التشريعين

  -رابعاً: خطة البحث: 

 جاءت خطة هذا البحث في مقدمة وثالث مباحث وخاتمة

 المقدمة: أهمية الموضوع والنهج المتبع فيه ومشكلته. 

 . ألول: ويتناول التعريف الوسيط الماليالمبحث ا   

 لمالية.اآلثار القانونية لعقد الوساطة في األوراق ا -المبحث الثاني:    

 مسئولية الوسيط في سوق األوراق المالية.  -المبحث الثالث:    

 الخاتمة: نتائج البحث وتوصياته.      
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 الفصل الأول

 التعريف بالوسيط المالي 

 يد وتقسيم:تمه

يستعين التاجر في مباشرة نشاطه التجاري بعدد غير قليل من األشخاص، 

حيث ال يستطيع غالباً أن يباشر نشاطه التجاري على الوجه األكمل بمفرده خاصة 

إذا كانت التجارة التي يقوُم بها على قدر من األهمية فهو يلجأ لهذه الفئة من 

ليه من سلع أو خدمات وذلك للتوسط بينه األشخاص لتصريف أو إرسال ما يحتاج إ

وبين غيره من العمالء وأصحاب المصانع والمتاجر التي لها عالقة بنوع التجارة 

 (2)وقد عُرف الدالل (1)التي يباشرها من هؤالء األشخاص فئة الوسطاء )السماسرة(

ن منذ وقت بعيد فقد كان األخير منذ العصور الوسطى حلقة وصل بي (3) )السمسار(

التجار األجانب والتجار من أبناء بلده، وتزايدت أهمية مهنة الدالل )السمسار( في 

العصر الحديث نتيجة تزايد المشروعات اإلنتاجية الضخمة والتي تحتاج إلى 

أشخاص يعرفون بتجار التجزئة، وكذلك المستهلكين للسلع والخدمات التي تقدمها 

ن )السماسرة( للتعرف على أصحاب هذه المشروعات والتي تحتاج إلى الداللي

                                                             

( د. سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار 1)
 .469م، ص2007النهضة العربية، القاهرة، سنة 

ين مثعل عقعد البيعع أو ( المقصود بالدالل: هو الشخص الذي يتولى الجمعع بعين شخصعين إلبعرام عقعد معع2)
اإليجار. هو مشتق من كلمة الداللة وتعني: ما جعلته للدليل أو الدالل. وقال ابن زيعد الداللعة بعالفتح صعرفه 
الدالل، العالمة جمعال العدين محمعد بعن مكعرم ابعن منظعور، لسعان الععرب، معادة دلعل، الجعزء الخعامس، دار 

 .292م، ص2005صادق، بيروت، سنة 
ار بأنعه: الشعخص العذي يمعارس نشعاطاً معينعاً يتمثعل بالبحعث ععن العراغبين فعي التعاقعد، ( يُعرف السمسع3)

وتعريععف كععل مععنهم لاخععر، والتقريععب بععين وجهععات النظععر، وتقععديم المعلومععات التععي حوزتععه عععن الظععروف 
المحيطعة بالصعفقة والعذي يتمثعل بحلقعة الصعول بعين األطعراف، أنظعر د. علعي سعيد قاسعم، قعانون األعمععال، 

م، الجعزء الرابعع، دار النهضعة العربيعة، القعاهرة، بعدون 1999لسنة  17قود التجارية في القانون رقم الع
، ويُعرف السمسار لغة بكسر السين األولعى، اسعم ن قعام بالسمسعرة، والمصعدر 191ذكر سنة النشر، ص 

ر، والمععرأة السمسععرة وهععو أن يتوكععل الرجععل مععن الحاضععرة للباديععة فيبيععع لععه مععا يجلبونععه، والفعععل سمسعع
سمساره، الجمع: سماسرة، ولفعظ السمسعار فارسعي مععرب، أنظعر فعي ذلعك: أبعو الفضعل جمعال العدين ابعن 

، محمعد مرتضعى الحسعيني الزبيعدي، تعاج الععروس معن 254منظور، لسان الععرب، المرجعع السعابق، ص 
، 280هع،، ص 1306جواهر القاموس، المطبعة الخيرية بالجمالية، مصر، الجزء الثالث، الطبعة األولى، 

وقد ورد أن الرسول ، صلى هللا عليه وسلم ، سمى السماسرة  تجاراً ولم يسمهم باالسم الذي اشعتهروا بعه 
وهو السماسرة، وذلك فيما رواه النسائي في سننه عن قيس بن أبي غ رزة قال )كنا في عهد رسول هللا ، 

، صعلى هللا عليعه وسعلم ، فسعمانا باسعم هعو  صلى هللا عليه وسلم ، نسعمي السماسعرة، فمعر بنعا رسعول هللا
أحسن منه فقال يا معشر التجار: إن البيع يحضره اللغو والحلف فشعوبوه بالصعدقة(. سعنن النسعائي شعرح 
الحافظ جعالل العدين، السعيوطي وحاشعية اإلمعام السعندي أبعي عبعد العرحمن بعن شععيب النسعائي، دار إحيعاء 

 .247جزء السابع، دون ذكر سنة النشر ص التراث العربي بيروت، كتاب البيوع، ال
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المشروعات األخرى والتي تتعامل بالسلع التي توزعها والتعرف على أشخاص 

 (1) يتولون أداء خدمات معينة كالنقل والتغليف والشحن.

ومن هنا يستمد الوسيط )السمسار( في سوق المال مفهومه من مفهوم 

( في سوق المال ببيع وشراء الداللة )السمسرة( حيث يتمثل عمل الوسيط )السمسار

 والفرق بينه وبين الدالل )السمسار( العادي (2)األوراق المالية لحساب المستثمرين

هو أن محل عمل الوسيط )السمسار( في سوق المال قاصر بتداول األوراق المالية 

, في حين أن محل عمل الدالل )السمسار( ال يقتصر على نوع محدد (3) )الصكوك(

وإنما يتعامل بكل أنواع البضائع والسلع والعقارات وغيرها باإلضافة إلى بالتعامل، 

أن الوسيط )السمسار( يتعاقد في سوق المال نيابة عن المستثمر، فكأن الهدف 

األساسي من تدخل الوسطاء )السماسرة( هو حماية المستثمرين نتيجة 

ن بهدف تحقيق الغير مشروعة التي يرتكبها المضاربون المحترفو (4)المضاربات

أرباح سريعة وال يهمهم المصلحة االقتصادية العليا للبالد وال مصلحة المستثمرين 

الذين ليس لديهم الخبرة العميقة بأوضاع السوق وتقلبات أسعار األوراق المالية 

فيه، مما يؤدي إلى تعرضهم لخسائر فادحة من قبل المضاربين الجشعين. لذا 

ً من قصر تداول األوراق المالية في اضطرت التشريعات والتي سنع رضها الحقا

أماكن منظمة وخضوع عمليات التداول إلى الرقابة واإلشراف، ويتم التداول 

                                                             

 .769م، ص 2003( د. فايز نعيم رضوان، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1)
لسنة  95( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 228/2( عرفت المادة )2)

معنوي يتعامل مع السمسار بفتح حساب له في  م المستثمر أو العميل بأنه )أي شخص طبيعي أو1992
تعامالت األوراق المالية سواء قام السمسار بتنفيذ التعامل أو لم يقم به(، القانون منشور في الجريدة 

يونيو  22هت، الموافق 1412ذي الحجة، سنة  21( مكرر، صدر القانون بتاريخ 25الرسمية العدد )
)تابع( في  81شورة في جريدة الوقائع المصرية العدد م، والالئحة المن1992)حزيران( سنة 

 م.8/4/1993
( يعرف الصك بأنه )وثيقة مكتوبة إلثبات الحق فيقال صك الدين أو صك الملكية للتدليل على وثيقة 3)

إثبات الدين وامتالك األشياء، وهو تمثيل مادي للحقوق واإللتزامات(، د. عصام حنفي محمود موسى، 
االستثمار التي تصدرها شركات المساهمة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، صكوك التمويل و

 .31م، ص1995جامعة القاهرة، سنة 
( والمقصود بالمضاربة: هي محاولة التنبؤ بسعر المستقبل القريب لالستفادة من السعر الحالي 4)

ظة وتتبع ظروف السوق والتنبؤ والمضاربة ال تنحصر في العمل الذهني فقط بمعنى االقتصار على مالح
باألسعار، بل ال بد من أن تتحول إلى فعل وهو التدخل بالشراء عند انخفاض األسعار ثم البيع عند 
، 1االرتفاع. للمزيد أنظر د. صالح البربري، الممارسات غير المشروعة في بورصة األوراق المالية، ط

. وأنظر كذلك القضاء المصري 282-280-279 م، ص2001مركز المساندة القانونية، القاهرة، سنة 
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري، دائرة المنازعات اإلقتصادية واإلستثمار، الدائرة السابعة 

ً في يوم السبت الموافق  ( ق 62( لسنة )7819م في الدعوى رقم )27/6/2009بالجلسة المنعقدة علنا
ق المالية ضد الهيئة العامة لسوق المال / الهيئة العامة للرقابة المقامة من شركة )س( لتداول األورا

 .7المالية، ص 
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بواسطة الوسطاء )السماسرة( المتخصصين بهذا النشاط، ويطلق على هذا المكان 

والذي يكون المكان المناسب لتداول  (1)تسمية سوق األوراق المالية أو بورصة

وراق المالية وشعور المستثمرين باالطمئنان بكون مدخراتهم تتداول في مكان األ

واإلفصاح والرقابة واإلشراف، ويتم التداول من قبل  (2)منظم تتوافر فيه الشفافية

الوسطاء )السماسرة( المحترفين لهذه المهنة، فيكون السوق المكان األمثل الذي 

بحاجة لهذا االدخار لفترة زمنية معينة  تتجمع فيه مدخدرات األفراد الذين ليسوا

ولديهم الرغبة في استثمار أموالهم بطريقة مشروعة ومضمونة، ويقابل هذه الفئة 

األشخاص طالبي النقود والذين هم بحاجة إلى سيولة مالية حيث يمتلك هؤالء 

األشخاص مشروعات إنتاجية وهذه المشروعات قد تحتاج إلى أموال لمواكبة 

يكون سوق المال )بورصة( المناخ المالئم لالستثمار، باإلضافة إلى تواصلها، ف

الوقاية من حدوث المضاربات غير المشروعة والتي قد تسبب أضراراً بالغة 

باالقتصاد القومي ومدخدرات المستثمرين مما نتج عن ذلك حدوث العديد من 

زمة المالية األزمات والتي كان لها دور سلبي على أسواق المال ومن أبرزها األ

م والتي تعد من أشد األزمات التي شهدها العالم 2008الحالية التي حدثت في عام 

في أسواق المال والتي سببت انهيارات مالية لغالبية دول العالم وأسواق المال 

 )بورصات( بالذات والتي ال تزال تأثيراتها قائمة إلى هذا اليوم.

لى لمالي وشروطهفي مطلبين عوقد ارتأيت الحديث عن مفهوم الوسيط ا

 النحو التالي: 

 المطلب األول: تعريف الوسيط أو السمسار.    

المطلععب الثععاني: شععروط يلععزم توافرهععا فععي الوسععيط المععالي والطبيعععة القانونيععة     

 للوسيط أو السمسار.
                                                             

( يقصد بالبورصة أنها )المكان المخصص للتعامل في أنواع معينة من األموال فإذا تعلق األمر لسلع أو 1)
م والسندات بضائع كالمحاصيل الزراعية أطلق عليها بورصة البضائع، وإذا تعلق األمر بالتعامل في األسه

وغيرها من األوراق أطلق عليها بورصة القيم المنقولة أو بورصة األوراق المالية(. أستاذنا د. محمود 
 .137م، ص1996مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

ومات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت ( يقصد بالشفافية قيام شركات ذات االكتتاب العام بتوفير المعل2)
تصرف المساهمين وإتاحة الفرصة لمن يريد االطالع عليها وعدم حجب هذه المعلومات عنهم باإلضافة 
إلى اإلفصاح عن هذه المعلومات لدى سوق المال )البورصة( وبيان نشاط الشركة ومع حقها باالحتفاظ 

 ة(.بسريتها بعد موافقة الهيئة في سوق المال )بورص
افية الشفللمزيد من التفصيل عن الشفافية أنظر د. عصام حنفي محمود مرسي، التزام الشركات ب

كان  ها والذية بنواإلفصاح، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الحقوق جامع
 أبريل سنة 18-17يحمل عنوان "الجوانب القانونية واالقتصادية لالستثمار في مصر خالل الفترة من 

 .3م، ص2006
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 المبحث الأول

 تعريف الوسيط أو السمسار

 تمهيد وتقسيم:

)بورصة( ال يمكن أن يتم إال من خالل وسيط  بما أن التعامل في سوق المال  

)سمسار( فإن الوساطة )السمسرة( ليست متاحة ألي شخص حيث تفرض 

ً والتزامات باإلضافة إلى كونها مقيدة بشرط الحصول على  التشريعات شروطا

 (1) اإلجازة الالزمة لممارستها في سوق المال )بورصة(.

وسط بين المتخاصمين، أو المتوسط بين الشخص الذي يت  فالوسيط يعني لغة :    

المتبايعين أو المعاملين أو المعتدل بين شيئين، وهو مشتق من كلمة )وسط( وتعني 

 ( .2)وسط الشيء: ما بين طرفيه وهو منه.

: ً فيقصد به )الشخص الذي يتولى التقريب بين األطراف الراغبين  واصطالحا

مادي وهو التوسط إليجاد متعاقد آخر  بالتعاقد كالبيع أو اإليجار فهو يقوم بعمل

، ويرى بعض فقهاء القانون بان الوسيط )السمسار( يحترف (3) إلبرام عقد معين(

مهنة معينة وهي الوساطة )السمسرة( ولديه إلمام بتفاصيلها قد ال يعرف التاجر 

، وقد ذهب بعض (4)نفسه الذي يوسطه أو غيره من المتعاقدين معه هذه التفاصيل

ً بطريق االحتراف الفقه ، فعقد (5)بالقول بأن الوساطة )السمسرة( تعد عمالً تجاريا

الوساطة )السمسرة( ال يخضع ألحكام قانون التجارة إذا كان القائم به غير محترف 

                                                             

( د. آالء يعقوب يوسف، مسئولية الوسيط المدنية تجاه المستثمر في سوق األوراق المالية، بحث 1)
م، 2005، حزيران، سنة 13منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد األول، العدد 

 .171ص
الصوالحي، د. محمد خلف هللا أحمد، المعجم  ( د. إبراهيم جركس، د. عبد الحليم منتصر، د. عطية2)

 القاهرة مادة وسط " –الوسيط،  طبعة مجمع اللغة العربية 
 .261( د. سميحة القليوبي، شرح قانون التجارة المصري، مرجع سابق، ص3)
( د. طارق عبد الرؤوف رزق، الوكاالت التجارية والسمسرة، عقود التوسط في القانون الكويتي، 4)

 .261م، ص2008األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة الطبعة 
( يقصد باالحتراف هو )ممارسة الشخص لمهنة معينة بصفة مستمرة ومتكررة(، د. سميحة القليوبي، 5)

الوسيط في شرح القانون التجاري المصري الجديد، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
بعض الفقه اآلخر بأنه )تكريس للنشاط على نحو منتظم ومستقر، بغية  . كما عرفه178م، ص 2005

االرتزاق والتكسب، فيقتضي لتحققه توافر االنتظام واالستمرارية في إدارة النشاط فال يكفي وقوع أعمال 
متناثرة منعزلة تمارس بين حين وآخر للقول بوجود االحتراف(. د. محمود مختار أحمد بريري، قانون 

ً لقانون رقم المعامال م، 1999لسنة  17ت التجارية، األعمال التجارية والتاجر، األموال التجارية وفقا
 .123-78م، ص 2000الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
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، وتأتي تسمية الوسيط من تسمية (1)للوساطة )السمسرة( أو قام به مرة واحدة

تي تسمية )الداللة( بينما المشرع الوساطة والتي يطلق عليها المشرع اإلمارا

الكويتي يطلق عليه تسمية )سمسرة(، وقد عرف المشرع البحريني الوساطة 

الداللة "  م 1987لسنة  7( من قانون التجارة البحريني 204)الداللة( في المادة )

عقد يتعهد فيه الدالل لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام عقد معين متوسطا في 

 أجر " إبرامه مقابل 

  :192م فقد نصت المادة 1999لسنة  17وفي قانون التجارة المصري الجديد 

د م عقالسمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرا

جارة الت معين والتوسط في إبرامه " ويعد تقريبا نفس التعريف الوارد بقانون

 بحرينين الالمصري عنه بالقانو البحريني ، مع اختالف اسم السمسار في القانون

ت تعريفان الوالذي أطلق عليه الدالل ، ويطلق عليه احيانا الوسيط والتي تاتي م

ميل الع السابقة وهذه التسمية إنما جاءت من خالل وظيفته بانه يتوسط شخصين

والدالل أو  ،الذي يربطه به عقد السمسرة والثاني والذي وهو المتعاقد مع عميله 

وره توقف دنما ياو السمسار ال يتدخل علي اإلطالق في العملية القانونية وإالوسيط 

هو والغير ويله عند اتمام العقد مع الغير  ويستحق أجره بمجرد ابرام العقد بين عم

ق ويستحمن قانون التجارة المصري بقولها "  194/3ما نصت عليه المادة 

 " . كله أو بعضهالسمسار األجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ 

( لسن،،ة 13( تحت بند تعاريف في الق،،رار رقم )1ويقصد بالداللة طبقا للمادة )  
بإص،،دار الالئح،،ة الداخلي،،ة لس،،وق البحري،،ن ل،،،ألوراق المالي،،،ة الملغي 1988

م بإنش،،،اء وتنظي،،،م س،،وق البحري،،ن ل،،،ألوراق 2009لسنة  57بالقانون 
  -المالي،،،ة: 

ؤقتة الم " السعي في إبرام عقود بيع ورهن وهبة أسهم الشركات، والشهادات   

أية  ير، أوالغ التي تمثلها، والسندات، وإجراء الصفقات في أية أوراق مالية لحساب

ة لفقروظائف أخرى يحددها المجلس نظير عمولة " وقد جاءت نفس المادة في ا

لقيام لجلس خص المرخص له من قبل المالتالية وعرفت الدالل بأنه " يقصد به الش

كذلك وسوق،  ي الفبأعمال الداللة في الصفقات المتعلقة باألوراق المالية المتداولة 

لمجلس امن  الشخص الذي يقوم بأعمال الداللة نيابة عن شركة مرخص لها بالداللة

 لسوق. " اي لة فتداوللقيام بأعمال الداللة في الصفقات المتعلقة باألوراق المالية الم

                                                             

 .267( د. سميحة القليوبي، شرح قانون التجارة، المرجع السابق، ص 1)
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بعععدما تبععين لنععا بععأن الوسععيط )السمسععار( يُلقععب بالععدالل وفقععاً للتشععريع البحرينععي     

يتولى الجمع والتقريب بين المتعاقدين إلبرام عقد معين مقابعل عمولعة يحصعل عليهعا 

معععن المتعاقعععدين، أمعععا وسعععيط )سمسعععار( األوراق الماليعععة فيععععرف بأنعععه )الشعععخص 

لمعالي وأنظمتعه وتعليماتعه، ويقعوم بأعمعال محعددة المرخص بموجعب قعانون السعوق ا

تهيععؤه ألن يكععون حلقععة وصععل فعالععة بععين مجمععوع المسععتثمرين والجهععات المصععدرة 

لألوراق المالية من أسعهم وسعندات وغيرهعا معن األوراق الماليعة، ويتقاضعى عمولعة 

ن محددة لقاء خدماته عند تنفيعذه أوامعر البيعع والشعراء الخاصعة بعمالئعه معن الطعرفي

. وهععذا التعريععف يوضععح لنععا بدايععة بععان تعريععف (1)ولقععاء تغطيععة وتسععويق اإلصععدارات

وسيط )سمسار( األوراق المالية يسعتوجب أن يكعون مرخصعاً للعمعل بموجعب السعوق 

المعالي الععذي يمععارس نشععاطه فيععه وتكععون مهمتعه األساسععية هععي التوسععط بععين طععالبي 

 السمسار( من المستثمرين.وعارضي األموال لقاء عمولة يحصل عليها الوسيط )

ف الععبعض الوسععيط )السمسععار( مععن عععدة جوانععب فهنععاك مععن عرفععه مععن       وقععد عععرل

جانععب الكفععاءة والحععرص والضععمان وااللتععزام بتنفيععذ صععفقات المسععتثمرين فععي مكععان 

معنظم وهععو سععوق المعال )بورصععة( وذلععك بأنعه )شععخص ذو درايععة وعلعم وكفععاءة فععي 

عقعد صعفقات بيعع وشعراء األوراق الماليعة معن خعالل شؤون األوراق المالية، ويقعوم ب

سععوق المععال "بورصععة"، وفععي المواعيععد الرسععمية المحععددة لحسععاب العمععالء مقابععل 

عمولة محددة يحصل عليها من البائع والمشتري ويعتبر الوسيط )السمسعار( ضعامناً 

لصحة كل صفقة تم تنفيذها بيعاً وشراء، وهنعاك معن ععرف الوسعيط )السمسعار( معن 

انععب ضععمان سععالمة العمليععة التععي يقععوم بهععا سععواء كانععت بيعععا أو شععراًء وذلععك بأنععه ج

)الشخص الذي يقم بعملية بيع وشراء األوراق المالية مع ضمان سالمة العمليعة وال 

، كمععا عرفععه الععبعض (2) يجععوز إتمععام أي صععفقة فععي األوراق الماليععة إال عععن طريقععه(

ين بأنععه )الشعخص الععذي يتععولى معاونععة اآلخعر مععن جانععب أن يكعون معاونععاً للمسععتثمر

المستثمرين الراغبين في بيع أوراقهم المالية لغيرهم من المسعتثمرين مقابعل عمولعة 

، ويعتبعر نشعاط الوسعاطة )السمسعرة( فعي تعداول األوراق الماليعة (3) يتقاضعاها معنهم(

                                                             

األوراق المالية، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  (   د. محمد سويلم، إدارة البنوك وبورصات1)
 .273م، ص1992سنة 

 ( الموسوعة الشاملة لسوق األوراق المالية، مشار إليها في الموقع االلكتروني على اإلنترنت:2)
http://www.vipmiss.com/vp/showthread.php?t=34052 

وراق المالية بأنه )الشخص الذي يتولى معاونة ( عرف بعض الفقه اإلنكليزي وسيط )سمسار( األ3)
المستثمرين الراغبين في بيع أوراقهم المالية لغيرهم من المستثمرين مقابل عمولة يتقاضاها منهم( والذي 

 عبر عنه:
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ت والعذي يتمثعل بالتوسععط بعين المشععرعا (1)نوععاً معن االسععتثمار المعالي غيعر المباشععر

الكبيرة والتعي هعي بحاجعة إلعى تمويعل معالي وبعين المعدخرين أو المسعتثمرين أي أنعه 

توسط بين من لديهم فائض ادخاري وليست لديهم الخبرة الالزمعة أو اإلمكانيعات فعي 

استثمار هذا الفعائض وبعين أولئعك العذين يملكعون الخبعرة والمشعروعات وال ينقصعهم 

ال الطععرفين يسعععى إلععى تحقيععق مكاسععب سععوى التمويععل إلتمععام هععذه المشععروعات وكعع

 .(2)وأرباح من جراء ذلك

ليعة فعي أما المشرع المصري فلم يتعرض لتعريف الوسعيط )سمسعار( األوراق الما   

ا م، إنمععا أورد فقععط تنظيمعع1992لسععنة  95قععانون سععوق رأس المععال المصععري رقععم 

 لخعععاصلشععركات الوسععاطة )السمسععرة( فععي البععاب الثالععث مععن القععانون المععذكور وا

ويقصععد  (،35( إلععى )27بالشععركات العاملععة فععي مجععال األوراق الماليععة فععي المععواد )

قانون سوق  ( من27بالشركات العاملة في مجال األوراق المالية طبقاً لنص المادة )

 لتالية:ارأس المال المصري الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر وفقاً لألنشطة 

 ألوراق المالية.ترويج وتغطية اإلكتتاب في ا -أ

ادة االشععتراك فععي تأسععيس الشععركات التععي تصععدر أوراقععاً ماليععة أو فععي زيعع -ب
 رؤوس أموالها.

 رأس مال المخاطر. -ج

 المقاصة والتسوية في معامالت األوراق المالية. -د

 تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار. -ه،

 السمسرة في األوراق المالية. -و

                                                                                                                                                           

"A Broker security sales person who helps investors sell their 
securities to other investors for a commission, un like dealers brokers 
never take title to securities" francis jack clark, management o 
investments Mc Graw Hill Book Company New York, 1982, P. 620. 

( يقصد باالستثمار المالي غير المباشر بأنه االستثمار الذي يتخذ شكل قروض مقدمة من األفراد أو 1)
أو الشركات األجنبية في شكل اكتتاب في األسهم والسندات الصادرة من الدول المستقطبة لرأس  الهيئات

المال أو هيئاتها العامة التي تنشأ فيها على أن ال يخول المستثمر األجنبي إدارة الشركة أو السيطرة 
اإلقتصادية المختلفة عليها، للمزيد: راجع د. خليل حسن خليل، دور رؤوس األموال األجنبية في التنمية 

 .81م، ص1960مع دراسة خاصة لمصر، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
( د. نصر علي أحمد طاحون، شركة إدارة محافظ األوراق المالية في مصر، دار النهضة العربية، 2)

 .234م، ص2003القاهرة، سنة 
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اً لهذا النص نرى أن المشرع المصري قد حصر ممارسعة مهنعة وسعاطة ووفق

)سمسرة( األوراق المالية من قبل أشخاص معنويين، بعد أن كان المشعرع المصعري 

يسمح لألشخاص الطبيعيين بمزاولة مهنة الوساطة في سعوق المعال )بورصعة(، كمعا 

مسعرة( فعي قد نص المشرع المصري على ضعرورة أن تكعون شعركات الوسعاطة )الس

( معن قعانون 28األوراق المالية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، فقد نصت المعادة )

م  بأنععه )ال يجععوز مزاولععة األنشععطة المنصععوص 1992لسععنة  95سعوق رأس المععال  

عليهععا فععي المععادة السععابقة إال بعععد الحصععول علععى تععرخيص بععذلك مععن الهيئععة والقيععد 

أنه ال يمكن أن تتم عمليات التداول في سعوق  بالسجل المعد لديها لهذا الغرض(، كما

، وقعد اسععتثنى (1)المعال )بورصعة( إال بواسععطة هعذه الشععركات وإال وقعع التعامعل بععاطالً 

المشرع المصري على بعض الحعاالت التعي يجعوز فيهعا بيعع وشعراء األوراق الماليعة 

دون تعععدخل شعععركات الوسعععاطة )السمسعععرة( بشعععرط أن تكعععون األوراق الماليعععة غيعععر 

 (2) سجلة بجداول السوق.م

 

                                                             

م والتي جاء بها 1992لسنة  95قم ( من قانون سوق رأس المال المصري ر18/2( فقد نصت المادة )1)
ضمناً بأنه )ويكون التعامل في األوراق المالية المقيعدة بالبورصعة بواسعطة إحعدى الشعركات المعرخص لهعا 

 بذلك = وإال وقع التعامل باطالً.....(.
 .74( د. صالح أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص 2)
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 المطلب الثاني

 شروط الوسيط المالي وطبيعة عمله

 أوالً: الشروط الواجب توافرها في الوسيط المالي.

 ثانياً: الطبيعة القانونية لعمل الوسيط أو السمسار.

 أوالً: الشروط الواجب توافرها في الوسيط المالي

وال  –ما يكون اشخاصاً معنوية  نظرا لكون الوسطاء في األوراق المالية غالبا 
( من مرسوم 16) فالمشرع البحريني في المادة -مانع أن يكونو ا اشخاصاً طبيعية 

بإنش،،،اء  1م 2009لسنة  57م الملغي بالقانون 1987( لسن،ة 4بقانون رق،م )
  -وتنظي،،،م س،،وق البحري،،ن ل،،،ألوراق المالي،،،ة نص علي أن :

 وق:تشم،،ل عضوي،،ة الس،،
 داللي األوراق المالية الطبيعيين واالعتباريين. -1
 صانعي السوق الطبيعيين واالعتباريين. -2

ة زاولموهذا النص جاء عاما ليشمل الشخص المعنوي والطبيعي والذي يرغب في 
مل نظم عتوطا مهنة الداللة في األوراق المالية، إال أن المشرع البحريني وضع شر

ن م 16الدالل كشخص معنوي وردت بالمادة  الدالل كشخص طبيعي تختلف عن
م 1988نة لس 13الالئحة الداخلية لسوق المال البحريني الصادرة بالقرار رقم 

        -وجاء فيها: 
 -ي: ا يليشترط لقبول الشخص الطبيعي دالال أو صانع سوق في السوق م        

ون أو الععدالل أن يكععون بحرينععي الجنسععية ومقيمععاً فععي البحععرين ويسععتثنى مععن ذلععك -1
اعة صععانعو السععوق الععذين سععبق أن ُرخعع،لص لهععم بمزاولععة مهنععة الداللععة أو صععن
 لماليعةاالسوق في األوراق المالية قبعل العمعل بقعانون سعوق البحعرين لعألوراق 

 والئحته الداخلية.

 أن يكون الدالل متفرغاً ألعمال الداللة في األوراق المالية. -2
قععديم حسععابات ختاميععة وميزانيععة سععنوية يجععب علععى الععداللين وصععانعي السععوق ت -3

مدققععة حسععب األصععول المتبعععة مععن مععدقق مععرخص وفععي موعععد أقصععاه ثالثععة 
شهعع،ور مععن نهايععة السععنة المالي،عع،ة وحسععابات نصععف سععنوية معتمععدة مععن قبععل 

                                                             

 57لسمسار او الي اية تعريفات، وإنما جاء القانون لم يتعرض القانون الحالي الي تعريف الدالل أو ا    1
م بشأن انشاء سوق البحرين لألوراق المالية، ويحوله الي 1984لسنة  4م ليلغي القانون 2009لسنة 

م، وان كنت اري أنه من 2001لسنة  21شركة مساهمة تخضع في احكامها لقانون الشركات البحريني 
ى التنظيمات األخري خاصة فيما يتعلق بالوسيط المالي أو الدالل في األجدر بالقانون الجديد أن يبقي عل

 م. 1984لسنة  4األوراق المالية، التي نص عليها القانون الملغي 
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مدقق مرخص، ويجوز للسوق طلب المعلومعات والمسعتندات المعذكورة معن آن 
 .آلخر كلما دعت الحاجة لذلك

 ه عن خمس وعشرين سنة ميالدية.أال يقل سن -4
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -5
الحكععم  أال يكعون قععد أشعهر إفالسععه فعي البحععرين أو خارجهعا، وأال يكععون قعد سععبق -6

ي فعلحريعة عليه باإلدانة في البحرين أو خارجها فعي جنايعة، أو بعقوبعة مقيعدة ل
 جميععع ه فععيجنحععة مخلععة بالشععرف أو األمانععة، مععا لععم يكععن قععد ُرد  إليععه اعتبععار

 الحاالت.
خبعرة  ون لديعهأال يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامعة أو معا يعادلهعا أو أن تكع -7

 جلععس أنفععي األمععور الماليععة أو األعمععال التجاريععة يقبلهععا المجلععس، ويجععوز للم
 يعدل أو يضيف أياً من المؤهالت المطلوبة وفقاً لما يراه مناسباً.

سععجل ام المقاصععة والتسععوية واإليععداع والأن يسععاهم طععوال مععدة عضععويته فععي نظعع -8
دينعععار  10,000المركعععزي فعععي صعععندوق الضعععمان المشعععترك بحعععد أدنعععى قعععدره 

 .بحريني
دينععار بحرينععي، ويجععوز  100.000يجععب أال يقععل رأسععمال صععانع السععوق عععن  -9

 للمجلس زيادة حصة هذه القيمة بالنسبة للمتعاملين األفراد.
سعوق جعاه الجميع االلتزامات الماليعة ت أن يلتزم الدالل أو صانع السوق بتسديد -10

 بما فيها رسوم وعموالت السوق.
فععة أن يكعون مسعجالً لععدى وزارة التجعارة والزراعععة وحاصعالً علععى عضعوية غر -11

 تجارة وصناعة البحرين.
اً باألنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في -12  .السوق أن يكون ُململ
اعة يععل أو بيععع رخصععة الداللععة أو صععنال يجععوز ألي دالل أو صععانع السععوق تحو -13

 السععوق ألي شععخص آخععر، إال بعععد موافقععة مجلععس إدارة السععوق المسععبقة علععى
 ذلك.

 أن يكون مستوفياً ألية شروط أخرى يحددها المجلس. -14
  -الشروط التي يلزم توافرها في الشخص المعنوي لممارسة مهنة الداللة:  
ات كليععة عمععا أورده المشععرع بععذالشععروط المشععار اليهععا للشععخص الطبيعععي تختلععف  

ي اسعية فعالقرار فيما يتعلق بالشخص المعنوي أو االعتباري، فقد تطلعب شعروطاً اس
و اهمة االشركات التي تزاول مهنة الداللة وأهمها أن تكون شركة من شعركات المسع
 21لي ذات المسععؤولية المحععدودة المنظمععة طبقععا لقععانون الشععركات البحرينععي والحععا

كععون وال يجععوز لغيرهمععا مععن الشععركات مزاولععة هععذا النشععاط أو أن يم، 2001لسععنة 
غرضعععها الرئيسعععي، ألن المشعععرع البحرينعععي حصعععر هعععذا النشعععاط فعععي نعععوع شعععركات 

 .لداللةاألموال، وثانياً أن يكون النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال ا
وق عة السصنا إذا فيشترط فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الداللة أو 

 في السوق ما يلي:
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أن تكعععون شعععركة بحرينيعععة مسعععاهمة أو شعععركة ذات مسعععئولية محعععدودة وجميعععع  -1
 :لتاليةالشركاء فيها من البحرينيين. ويستثنى من الشرط المذكور الشركات ا

 لمؤسسةوق واالشركات التي يسمح لها بمزاولة أعمال الداللة أو صناعة الس  -أ 
ت بخصوص الشركا 1975( لسنة 28انون رقم )وفقاً ألحكام المرسوم بق

 التجارية وتنظيمها.
عة وصنالةلدالاعفاة وذلك للقيام بأعمال فروع الشركات األجنبية والشركات الم -ب

 السوق في األوراق المالية العالمية.
أن تكون شركة متفرغة ألعمعال الداللعة أو صعناعة السعوق فعي األوراق الماليعة،  -2

ها عالقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة السعوق. أو أية أعمال أخرى ل
مععن الالئحعة الداخليععة لسععوق المععالي  16أمعا الشععروط األخععري العواردة بالمععادة 

فيمكن اإلشارة اليهعا بالهعامو والتعي تتعلعق بااللتزامعات التعي تقعع علعى ععاتق 
 1الشركات التي تزاول مهنة الوساطة أو الداللة في األوراق المالية. 

                                                             

 ويشترط فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الداللة أو صناعة السوق في السوق ما يلي:( 1

 ئولية محعععدودة وجميعععع الشعععركاء فيهعععا معععنأن تكعععون شعععركة بحرينيعععة مسعععاهمة أو شعععركة ذات مسععع -1
 البحرينيين. ويستثنى من الشرط المذكور الشركات التالية:

ً   -أ  مرسعوم ألحكام ال الشركات التي يسمح لها بمزاولة أعمال الداللة أو صناعة السوق والمؤسسة وفقا
 بخصوص الشركات التجارية وتنظيمها. 1975( لسنة 28بقانون رقم )

وراق سعوق فعي األت األجنبية والشركات المعفاة وذلك للقيام بأعمال الداللة وصعناعة الفروع الشركا -ب
 المالية العالمية.

رى أعمعال أخع أن تكون شركة متفرغة ألعمال الداللة أو صعناعة السعوق فعي األوراق الماليعة، أو أيعة -2
 لها عالقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة السوق. = 

ألوراق الماليعة، ( معن الالئحعة الداخليعة لسعوق البحعرين لع1( ثانياً بند )16ادة )= واستثناء من الم
 اق ي،،جوز الترخي،،ص لشرك،ات ال،داللة األجنبي،ة لممارس،ة أعمال الداللة في األور

مجعال  الماليعة أو صعناعة السعوق فعي السعوق، شعريطة أن يكعون للشعركة المعنيعة خبعرة مميعزة فعي
ي جعععذب فععهنععة الداللعععة فععي السععوق وتضعععيف إليهععا بعععداً عالميعععاً يسععاهم األوراق الماليععة تثععري م
 االستثمارات األجنبية.

السوق  وتسري على شركات الوساطة األجنبية نفس شروط قبول الشركات البحرينية، كأعضاء في
ضععافية أخععرى ( )ثانيععاً( مععن الالئحععة الداخليععة، باإلضععافة إلععى أيععة شععروط إ16وفععق أحكععام المععادة )

 .(1) مجلس إدارة السوق يحددها

دققعة ميجب على شعركات الداللعة وشعركات صعناعة السعوق تقعديم حسعابات ختاميعة وميزانيعة سعنوية  -3
لشعركة لحسب األصول المتبععة معن قبعل معدقق معرخص خعالل ثالثعة أشعهر معن انتهعاء السعنة الماليعة 

ذكورة تندات المعوحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق ويجوز للسوق طلب المعلومات والمسع
 . (2) من الشركة من آن آلخر كلما دعت الحاجة لذلك

 أن يكون القائمون بأعمال الداللة أو صناعة السوق:  -4
 بالنسبة للعاملين في الشركات البحرينية:  -أ
أن يكون بحريني الجنسية وحاصال على مؤهل علمي ال يقل ععن شعهادة برنعامج ممثلعي االسعتثمار "   

المعران ون الخبعرة معسابعة سابقا " باإلضافة إلى الثانوية العامة أو معا يعادلهعا أو لديعه المجموعة ال
ل ومهام رغا ألعماالكافيين في األمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس ويكون ذا سمعة طيبة ومتف

 .(3) وظيفته
 لمعفاة:بالنسب،ة للشركات غير البحريني،ة وفروع الشركات األجنبية والشركات ا -ب
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( معن قعانون سعوق رأس 29( و )27أما المشرع المصعري فقعد نعص فعي المعواد )   

م حععول إجععراءات تأسععيس شععركات الوسععاطة 1992لسععنة  95المععال المصععري رقععم 

بعالقول  (1))السمسرة( وإجراءات وشروط ترخيص هذه الشركات، وذهب بعض الفقه

إليها تنص على معا  ( المشار27من أن عبارات الفقرتين األولى والثانية من المادة )

 يلي:

أن األنشطة المشار إليها تنحصر في مجال تنشعيط وتشعجيع كعل معا يتعلعق  -1

بالتعامل في األوراق المالية سواء كان التعامل متعلقاً بترويج أو تغطية االكتتاب فعي 

هذه األوراق أو االشعتراك فعي تأسعيس أو زيعادة رأس معال شعركات التعي تُصعدر هعذه 

                                                                                                                                                           

ين ونعوا حاصعليجوز أن يكون القائمون بأعمال الداللة أو صناعة السعوق فيهعا غيعر بحعرينيين وأن يك
فة " باإلضعا على مؤهل علمي ال يقل عن شهادة برنامج ممثلي االستثمار" المجموعة السابعة سعابقا

ليععة مععور الماي األإلععى الشععهادة الجامعيععة أو مععا يعادلهععا أو لععديهم مععن الخبععرة والمععران الكععافيين فعع
 .(4) هموالتجارية ما يقبله المجلس، ويكونوا ذوي سمعة طيبة ومتفرغين ألعمال ومهام وظيفت

لبحعرين لععألوراق ( معن الالئحعة الداخليعة لسعوق ا1( )أوالً( بنععد )16كمعا يجعوز اسعتثناءاً معن المعادة )
ل اليععة للعمععاألوراق الم الماليععة التععرخيص لغيععر البحععرينيين مععن ذوي الخبععرة فععي مجععال الداللععة فععي

رين سوق البح كموظفين في شركات الداللة المرخص لها بالقيام بأعمال الداللة أو صناعة السوق في
ع سعوق فعي لألوراق المالية، وتسري عليهم الشروط الخاصة بقبعول الشعخص الطبيععي دالالً أو صعان

فة إلععى أيععة ليععة للسععوق، باإلضععا( )أوالً( مععن الالئحععة الداخ16السعوق المنصععوص عليهععا فععي المععادة )
 .(5) شروط أخرى يحددها مجلس إدارة السوق

ناع،ع،ة صداللعة أو أال تكون الشركة أو مديرها أو الشركاء المفوضون بإدارتها أو القائمون بأعمعال ال -5
 الس،،،وق فيها قد أٌعلن إفالسهم في البحرين أو خارجها أو ُحكم على أحدهم 

د إليعه رُ م يكن قعد لقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما بعقوبة جنائية أو بعقوبة م
 اعتباره.

كات ذات دينععار بحرينععي بالنسععبة للشععر 30.000يكععون رأسععمال شععركة الداللععة فععي األوراق الماليععة  -6
 دينار بحريني للشركات المساهمة. 200.000المسئولية المحدودة و

 س المال.ويجوز للمجلس زيادة الحد األدنى لرأ -7
مركعزي فعي أن تساهم الشركة طوال معدة عضعويتها فعي نظعام المقاصعة والتسعوية واإليعداع والسعجل ال -8

 .(6) دينار بحريني 50,000صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 
ى ويجعوز دينار بحريني كحد أدنع 200.000يكون رأسمال شركة صناعة السوق في األوراق المالية  -9

 للمجلس زيادته.
 لبحرين. اأن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلة على عضوية غرفة تجارة وصناعة  -10
اً باألنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في  -11  لسوق.اأن يكون ممثل الشركة ُملم 
وق أليععة ال يجعوز ألي شععركة داللععة أو صععناعة السععوق تحويععل أو بيعع رخصععة الداللععة أو صععناعة السعع -12

 ة أخرى، إال بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.شرك
 أن تكون مستوفية ألية شروط أخرى يحددها المجلس. -13
م، 2008( د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1)

 .1074، 1073ص 
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اصععة والتسععوية فععي معععامالت هععذه األوراق أو السمسععرة فيهععا أو مععا األوراق أو المق

 (1) يتعلق بإدارة محفظة هذه األوراق وصناديق االستثمار.

ي معنى لكبأن األنشطة المشار إليها الواردة على سبيل الحصر ال المثال،  -2

م ااً ألحكععتُعععد شععركة المسععاهمة مععن الشععركات العاملععة فععي مجععال األوراق الماليععة وفقعع

شعطة م المشعار إليهعا يجعب أن يكعون غرضعها أحعد األن1992لسعنة  95القانون رقعم 

ليهعا أو إ( معن القعانون المعذكور والمشعار 27المحددة على سبيل الحصر في المعادة )

 بعض هذه األنشطة.

أن قصد المشعرع فيمعا يتعلعق باألنشعطة  (2)والواضح من وجهة نظر هذا الفقه

هذه المادة، هو العمل على تشجيع وتنمية وتنشعيط كعل  الواردة في الفقرة األولى من

ما يتعلق باألوراق المالية بيعاً وشراًء وإدارة وتأسيساً للشركات التي تصدرها وذلك 

بقصعد تشعجيع التعامعل فعي هعذه األوراق بعين األفعراد والمؤسسعات المعنيعة بهعا، ذلعك 

لعالمية ليتناسب معع لخلق سوق نشيط لألوراق المالية على غرار كبرى البورصات ا

السياسععة االقتصععادية الحاليععة التععي بععدأت الحكومععة فععي انتهاجهععا وهععو اإلتجععاه نحععو 

سياسة اإلقتصعاد الحعر، كمعا أن المفهعوم معن عبعارات الفقعرة الثانيعة معن ذات المعادة 

والتي تجيز للوزير المختص، أن يضيف أنشطة أخرى تتصل بمجال األوراق الماليعة 

، وفعي (3) إدارة هيئة سوق المال / الهيئة العامة للرقابة الماليعة(بعد موافقة مجلس )

حالة إضافة أية أنشطة أخرى فإنها تُعد مجازة باإلضعافة إلعى معا نعص عليعه القعانون 

( وتصبح جميعع األنشعطة األساسعية والمضعافة محعددة أيضعاً علعى سعبيل 27بالمادة )

بغيععر الطريععق الععذي رسععمه  الحصعر ال يجععوز القيععاس عليهععا أو التوسععع فععي تفسععيرها

                                                             

يتولى توظيف أموال المدخرين المعهودة إليه سععياً نحعو  ( يقصد بصندوق اإلستثمار بأنه وعاء ادخاري1)
تحقيق أهداف المدخرين لتحقيق عائد مناسب غليهم مقابل ورقة مالية يمنحها إليهم تسمى وثيقة اسعتثمار 
قابلة للتداول في سوق المال. للمزيد من التفصيل أنظعر: د. علعي عبعد هللا عبعدة، إدارة صعناديق اإلسعتثمار 

ية معن الوجهعة القانونيعة، رسعالة دكتعوراه، مقدمعة إلعى كليعة الحقعوق، جامععة القعاهرة، سعنة األوراق المال
 .50م، ص2006

 .1047-1073( د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 2)
( أصبحت "الهيئة العامة لسوق المال"، جزء من "الهيئة العامة للرقابة المالية"، استناداً للمادة األولى 3)

لسعنة  10من قانون تنظعيم الرقابعة علعى األسعواق واألدوات الماليعة غيعر المصعرفية رقعم من الفصل األول 
م = والتي تنص على أن )تنشأ هيئة عامة للرقابة على األسعواق واألدوات الماليعة غيعر المصعرفية 2009

شعار تسمى الهيئة العامة للرقابعة الماليعة، تكعون لهعا شخصعية إعتباريعة عامعة، وتتبعع العوزير المخعتص وي
 غليها في تطبيق أحكام هذا القانون ب، "الهيئة"(.

ق واألدوات ( معن هعذا القععانون بعأن )تخععتص الهيئعة بالرقابعة واإلشععراف علعى األسععوا2كمعا نصعت المععادة )
لتععأمين، االماليععة غيععر المصععرفية بمععا فععي ذلععك أسععواق رأس المععال، وبورصععات العقععود اآلجلععة، وأنشععطة 

ة الععدد يدة الرسعميالتمويلي، والتخصيم، والتوريق(. القانون منشور في الجروالتمويل العقاري، والتأجير 
 م.2009( مكرر في أول مارس سنة 9)
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(، ال سعععيما وأن هعععذه األحكعععام المحعععددة لألنشعععطة تععععد 27القعععانون لهعععا فعععي المعععادة )

إسععتثناء مععن األصععل العععام وهععو حريععة اتخععاذ شععركة المسععاهمة ألغراضععها ونشععاطها 

 م.1981لسنة  159طبقاً ألحكام قانون شركات المصري رقم 

ف أ( من قانون سعوق رأس  / 29والمالحظ أن المشرع المصري في المادة )

م والتي تنص على )أن يكعون طالعب التعرخيص 1992لسنة  95المال المصري رقم 

شععركة مسععاهمة أو شعععركة توصععية باألسعععهم بعععد حصععولها علعععى التععرخيص العععالزم 

لمزاولتها هعذا النشعاط والعذي سعنتحدث عنعه فيمعا بععد. ومعن ثعم ال يجعوز ألي شعركة 

ول مهنعة الوسعاطة )السمسعرة( فعي األوراق الماليعة غير شركات المشار إليها أن تزا

لمعا  (1)في سوق المال )بورصة( المصري، األمر العذي نعال ترحيبعاً لعدى بععض الفقعه

نععص عليععه المشععرع المصععري بقصععر هععذا النشععاط علععى شععركة المسععاهمة وشععركة 

التوصية باألسهم دون غيرهما من الشركات األخرى علعى اعتبعار أن هعذا النعوع معن 

كات يخضع لرقابعة فعالعة معن قبعل )الهيئعة العامعة لسعوق المعال / الهيئعة العامعة الشر

للرقابة المالية(. وبهذا يتفق مع ما جعاء بالالئحعة الداخليعة لسعوق البحعرين لعألوراق 

المالية  على ما جاء بعه المشعرع المصعري علعى أن يكعون وسعيط )سمسعار( األوراق 

الفرق بينهما أن المشرع البحريني رخص المالية شركة من شركات األموال، و لكن 

أ( معن /29للشركة ذات المسؤولية المحدودة الي جانب الشركة المسعاهمة ، المعادة )

قانون سوق رأس المال المصري هو أن المشعرع المصعري أجعاز لشعركات التوصعية 

باألسعععهم بمزاولعععة مهنعععة الوسعععاطة فعععي سعععوق المعععال )بورصعععة( دون الشعععركة ذات 

، وذلععك علععى أسععاس أن (2)دودة، ممععا القععى ترحيبععاً مععن بعععض الفقععهالمسععؤولية المحعع

شركات ذات المسئولية المحدودة تتمثل بضععف ائتمانهعا باإلضعافة إلعى تجعانس هعذه 

( معن قعانون شعركات رقعم 5الشركات مع ما نص عليه المشرع المصري في المادة )

األمععوال  م والتععي تحظععر قيععام هععذا النععوع مععن شععركات باسععتثمار1981لسععنة  159

لحسععاب الغيععر، والتععي تقضععي بأنععه )يجععوز أن تتععولى شععركات التوصععية باألسععهم أو 

الشععركات ذات المسععئولية المحععدودة أعمععال التععأمين أو أعمععال البنععوك أو االدخععار أو 

 (3) تلقي الودائع أو استثمار األموال لحساب الغير(.

مثععل الوسععيط أمععا المشععرع المصععري فقععد نععص علععى الشععخص الطبيعععي الععذي ي    

)السمسار( ويتولى تنفيذ أوامر المستثمرين في سوق المال )بورصة( والعذي يسعمى 

                                                             

 .1075( د. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 1)
 .1076( د. سميحة، المرجع السابق، ص2)
 م.1981ول( سنة ( في أول أكتوبر )تشرين األ40( القانون منشور في الجريدة الرسمية، العدد )3)
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، لقعانون (1)( معن الالئحعة التنفيذيعة89بممثل الوسيط )السمسعار( فقعد نصعت المعادة )

 م على ما يلي:1992لسنة  95سوق رأس المال المصري رقم 

 -أتي: يلشركة السمسرة ما  يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثالً 

 أن يكون متمتعاً باألهلية القانونية. -1

 أن يكون حسن السمعة. -2

ن هائيععة مععنأال يكعون قععد سععبق فصععله تأديبيععاً مععن الخدمعة أو منعععه تأديبيععاً بصععفة  -3
جنحعة  مزاولة مهنة السمسعرة أو أي مهنعة حعرة أو حكعم عليعه بعقوبعة جنايعة أو

م الجعرائ بعقوبة مقيدة للحريعة فعي إحعدى في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو
هر المنصوص عليها في قوانين شركات أو قانون سعوق رأس المعال أو حكعم بشع

 إفالسه.

ظيمهعا أو بتن استيفاء الخبرة أو اجتياز االختبار أو الدراسات التي يصعدر بشعأنها -4
 قرار من الهيئة.

أو  سعرة أخعرىأن يكون متفرغاً وال يعمل بأي وجه وبأيعة صعفة فعي شعركة السم -5
 في األعمال التجارية.

 أن يكون حاصالً على مؤهل عال. -6

وبهذا فإن الشروط مشابهة من حيث المضمون وفقاً لمعا هعو منصعوص عليعه 

لسععنة  4لععدى المشععرع البحرينععي فععي قععانون سععوق البحععرين لععألوراق الماليععة رقععم 

قانونيعة م، في شروط ممثعل الوسعيط )السمسعار( معن حيعث التمتعع باألهليعة ال 1987

وحسن السمعة وأال يكون محكوماً بعقوبة سالبة للحرية وكذلك حصوله علعى شعهادة 

( مععن 89( مععن المععادة )4جامعيععة أو مؤهععل دراسععي إال فيمععا يتعلععق بععنص الفقععرة )

لسعنة  95الالئحة التنفيذية المشار إليها في قعانون سعوق رأس المعال المصعري رقعم 

ل الوسعيط )السمسعار( الخبعرات واجتيعاز م، والتي تنص على أن يستوفي ممثع1992

االختبععارات أو الدراسععات التععي تنظمهععا )الهيئععة العامععة لسععوق المععال / الهيئععة العامععة 

للرقابة المالية(، ومعن جانبنعا نؤيعد معا جعاء بعه المشعرع المصعري بعأن يخضعع ممثعل 

الوسعيط )السمسععار( لالختبععارات والدراسعات التععي تؤهلععه للعمعل كممثععل عععن الوسععيط 

السمسععار( وهععو مععا يتفععق مععع مععا نععص عليععه المشععرع البحرينععي بتععوافر  الشععهادة )

                                                             

م، بقرار وزير اإلقتصاد 8/4/1993، تابع في 81( الالئحة منشورة في جريدة الوقائع المصرية، العدد 1)
لسععنة  95م، بإصععدار الالئحععة التنفيذيععة لقععانون سععوق رأس المععال المصععري رقععم 1993لسععنة  135رقععم 

 م.1992



 - 3456 - 

الجامعيععة أو مؤهععل دراسععي أو والخبععرة المتععوافرة لععدسيأو مثععل الوسععيط )السمسععار(، 

وهععذا غيععر وافععي بععالغرض مععن وجهععة نظرنععا العتبععار أن عمليععات التععداول فععي سععوق 

خضوع لالختبارات الالزمة قبعل المال )بورصة( تتطلب من القائمين بهذه العمليات ال

تنفيععذهم ألي أمععر مععن أوامععر المسععتثمرين والتععي تتطلععب الدقععة والعنايععة والحععرص 

والسععرية التامععة لتعلقهععا بععأوراق ماليععة تععؤثر علععى مصععالح المسععتثمرين واالقتصععاد 

القععومي، و هنععا يتفععق المشععرع البحرينععي مععع المشععرع المصععري فععي الشععروط الععالزم 

أو الوسعيط بعاألوراق الماليعة كشعخص طبيععي، وتععد تقريبعا نفعس  توافرها في الدالل

 الشروط في كال التشريعين .

 ثانياً: الطبيعة القانونية لعمل الوسيط أو السمسار  

انوني قعيُعد الوسيط )السمسار( في عالقته معع سعوق المعال )بورصعة( فعي مركعز     

وانعب جفعي تنظعيم بععض  وأن تعدخل القعانون  -تنظيمي، ولكن عالقته معع المسعتثمر 

مهعا قديعة يحكعال تععدو أن تكعون عالقعة   -هذه العالقة إال أنه لم يحددها بشعكل تعام، 

ييف ء في تكاالتفاق بين الطرفين الوسيط )السمسار( والمستثمر، لذلك اختلف الفقها

اتجعععه  هععذه العالقعععة  فاتجعععه راي إلعععى  اعتبارهعععا عالقعععة داللعععة )سمسعععرة( عاديعععة، و

ل ذهععب اعتبرهععا وكالععة عاديععة واآلخععرون اعتبروهععا وكالععة بالعمولععة بععآخععرون إلععي  

أنععه بالععبعض الععي أبعععد مععن ذلععك واعتبروهععا عالقععة الوسععيط )السمسععار( بالمسععتثمر 

 وسيط )سمسار( ضامن، هذا ما سوف نوضحه فيما يلي:

إلعععى أن عالقعععة وسعععيط )سمسعععار( األوراق الماليعععة معععع  (1)ذهعععب بععععض الفقعععه     

القة عقدية تتمثل بعقد داللة )سمسرة( عاديعة، ويسعتند أصعحاب هعذا المستثمر هي ع

الرأي إلى أن وسيط )سمسار( األوراق المالية ال يعمل باسعمه ولحسعابه وإنمعا يعمعل 

باسم ولحساب المسعتثمر ويكعون دوره اإلرشعاد بعالبيع أو الشعراء العذي فيعه مصعلحة 

ثمر فيمعا لعو كعان األخيعر يعتمعد للمستثمر كتقديمه النصيحة التي تالئم إمكانيعة المسعت

مصععدر رزقععه علععى االسععتثمار فععي سععوق المععال )بورصععة( ولععيس لديععه مصععدر آخععر 

يكسب من وراءه، فيكون دور الوسعيط )السمسعار( مراععاة الحالعة الماليعة بمثعل هعذا 

النوع من المستثمرين عند بيع أو شراء األوراق المالية، فال يجوز لعه شعراء أوراقعاً 

فض قيمتها في وقت محدد ثم ترتفع بعد وقت آخر، حتى لعو كعان متأكعداً مالية قد تنخ

بأن هذه األوراق سوف تحقق أرباحاً عالية بععد معدة وجيعزة، ففعي هعذه الحالعة يجعب 

                                                             

ي، القاهرة، مطبعة دار الكتاب العربعي، سعنة ( د. محمد كامل أمين ملو، شرح القانون التجاري التكميل1)
 .285م، ص1953
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تقديمععه النصععيحة للمسععتثمر هععل يالئمععه هععذا التنفيععذ أم ال وإلععى آخععره، وبععذلك فيكععون 

تصرف قانوني، لذلك فإن الطبيعة عمل الوسيط )السمسار( مادياً على الرغم من أنه 

القانونية لعقد الوساطة )السمسرة( في األوراق المالية وفقاً ألصحاب هذا الرأي هي 

عقععد داللععة ولععيس وكالععة عاديععة أو وكالععة بالعمولععة، ألن عقععد الوكالععة يكععون تصععرفاً 

 قانونياً.

مسعار( معع إلعى اعتبعار ارتبعاط الوسعيط )الس (1)في حين ذهب جانب آخر معن الفقعه   

المستثمر تتمثل بعقد وكالة، وسندهم بهذا الرأي بعأن الوسعيط )السمسعار( لعيس فقعط 

دالالً )سمسعاراً عاديعاً( تكععون مهمتعه التقريععب بعين البعائع والمشععتري، وإنمعا الوسععيط 

)السمسععار( يمثععل المسععتثمر فععي بيععع وشععراء األوراق الماليععة ال سععيما وأن قععوانين 

تسمح للمستثمرين بدخول قاعة التداول عند بدء جلسات ال  أسواق المال )بورصات(

التداول، وإنما يقتصر الدخول على الوسعطاء )السماسعرة( فقعط المخولعون بالعدخول، 

وبذلك يرتبط الوسيط )السمسار( مع المستثمر بعقد وكالة، وهعذا العرأي لعه سعنده معا 

نععه ) وكيععل اتجهععت اليععه محكمععة الععنقض المصععرية فععي تعريععف الععدالل )السمسععار( بأ

يكلفه أحد العاقدين للتوسط لدى العاقد اآلخعر إلتمعام صعفقة بينهمعا بعأجر مسعتحق لعه 

بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عنعد نجعاح وسعاطته بعإبرام 

وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذه الوكالة فذهب العبعض  (2)الصفقة على يديه (،

فعي حعين ذهعب جانعب آخعر معن الفقعه إلعى إعتبارهعا وكالعة  إلى إعتبارها وكالة عادية

 بالعمولة وسنوضح هذه اآلراء فيما يأتي:

ذهععب بعععض الفقععه إلععى إعتبععار وسععيط )سمسععار( األوراق الماليععة وكععيالً عاديععاً      

وسندهم بهذا الرأي هعو أن وسعيط )سمسعار( األوراق الماليعة يتعاقعد باسعم ولحسعاب 

هعععذه الصعععفقات، كمعععا أن عالقعععة الوسعععيط )السمسعععار(  المسعععتثمر، وضعععامناً لتنفيعععذ

بالمستثمر تخضع ألحكعام الوكالعة المعأجورة وهعي الوكالعة العاديعة، ذلعك ألن الوسعيط 

)السمسار( يتعاقد بصريح القانون باسم ولحساب المستثمر، وتكييعف حرفعة الوسعيط 

                                                             

( د. علي العريف، شرح أحكام القانون التجاري المصري، الجزء األول، الطبعة األولى، القاهرة، مطبعة 1)
، د. صععالح الععدين نععاهي، الوسععيط فععي شععرح 634م، ص 1947لجنععة التععأليف والترجمععة والنشععر، سععنة 

 .234م، 1953الجزء األول، الطبعة الثالثة، بغداد بدون ذكر مكان النشر، سنة  القانون التجاري العراقي،
، 26م، السععنة 1975ينععاير سععنة  7( حكععم محكمععة  الععنقض المصععرية ) الععدائرة المدنيععة ( الصععادر فععي 2)

 .124ص
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ة عقععد )السمسععار( فععي هععذه الحالععة يكععون بالنشععاط الغالععب لععذا يسععتغرق عقععد الوكالعع

 (1) الوساطة )السمسرة(.

إلعى إعتبعار أن وسعيط )سمسعار( األوراق الماليعة  (2)في حين ذهب بعض الفقهاء     

وكععيالً بالعمولععة واسععتندوا فععي هععذا الععرأي إلععى أحععد ثالثععة معععايير التععي تميععز الوكيععل 

بالعمولععة عععن غيععره، فالمعيععار األول هععو طريقععه مباشععرة الوسععيط )السمسععار( لعملععه 

يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحسعاب المسعتثمر كمعا هعو الحعال بالنسعبة للوكيعل بأنه 

بالعمولة، أما المعيار الثاني فهو أن وسيط )سمسار( األوراق المالية وكيالً بالعمولة 

اسعععتناداً إلعععى محعععل التعاقعععد وهعععي األوراق الماليعععة التعععي تعتبعععر معععن المنقعععوالت ألن 

تعامل بالمنقوالت كالبضعائع وغيرهعا معن السعلع المتعارف عليه أن الوكيل بالعمولة ي

األخرى وبما أن األوراق المالية تعتبر من المنقعوالت فعإن وسعيط )سمسعار( األوراق 

الماليععة هععو وكيععل بالعمولععة، أمععا المعيععار الثالععث وهععو أن وسععيط )سمسععار( األوراق 

لي يععد الوسعيط المالية هو وكيل بالعمولة استناداً لطبيععة العمعل المسعند إليعه، وبالتعا

 )السمسار( وكيالً بالعمولة إذا كان العمل الموكل له تجارياً.

مععن إعتبععره وسععيط )سمسععار( وكععيالً وهععذه الوكالععة تنعقععد بحسععب   (3)و مععن الفقععه    

طريقة التعاقد فإذا ذكر الوسيط )السمسار( اسم المستثمر وقت إجراء عملية التداول 

لمتعاقععدون معععه مسععئولون بالععذات أمععام بعضععهما فإنععه يعتبععر وكععيالً عاديععاً ويعتبععر ا

العبعض، ولكععن إذا لععم يععذكر الوسعيط )السمسععار( اسععم المسععتثمر فإنعه يعتبععر فععي هععذه 

الحالة وكعيالً بالعمولعة أي تنطبعق عليعه األحكعام العامعة فعي الوكالعة بالعمولعة، وبنعاًء 

 على ذلك يصبح مسؤوالً بالذات أمام من تعاقد معه.

اعتبععر وسععيط )سمسععار( األوراق الماليععة وسععيطاً )سمسععاراً(  (4)قععهوهنععاك مععن الف    

معن قعانون سعوق رأس المعال  (5) (18ضامناً واستندوا بهذا الرأي إلعى نعص المعادة )

                                                             

( د. عصععام حنفععي محمععود، وسععطاء األوراق الماليععة، مجلععة كليععة الشععريعة والقععانون، كليععة الشععريعة 1)
 .162م، ص 2001، الجزء الثاني، سنة 13القانون، فرع أسيوط، العدد و
. وكععذلك د. 152(د. محمععود مختععار أحمععد بريععري، قععانون المعععامالت التجاريععة، المرجععع السععابق، ص 2)

م، ص 1999مصطفى كمال طه، القانون التجاري المصري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سعنة 
339. 

يق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الثعاني، الطبععة الثانيعة، مطبععة اتحعاد ( د. محسن شف3)
 .27م، ص1955الجامعات، سنة 

( د. سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار 4)
 .492-491م، ص 2007النهضة العربية، القاهرة، سنة 

، تعابع )أ( 24م، الجريعدة الرسعمية، الععدد 1998لسعنة  158( مستبدلة بالقانون رقم 18دة رقم )( الما5)
 م.11/6/1998في 
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م بأنععه )يكععون التعامععل فععي األوراق الماليععة المقيععدة 1992لسععنة  95المصععري رقععم 

التعامععل بععاطالً، بالبورصععة بواسععطة إحععدى الشععركات المععرخص لهععا بلععك، وإال وقععع 

وتضمن الشركة سالمة العملية التي تتم بواسطتها(. ففي هذه الحالة يصعبح الوسعيط 

 )السمسار( ضامناً.

أو  العميلبقته إال انه في القانون البحريني فقد ورد الوسيط المالي في عال      
داخلية ألئحة ال( من ال24)المستثمر مرة بأنه نائب عن المستثمر أو العميل بالمادة 

 لسوق البحرين لألوراق المالية: 
  ً لتي وامر الأل " يتصرف الداللون نيابة عن المستثمرين في األوراق المالية وفقا

 يتلقونها منهم، ......................"
 7لبحريني من قانون التجارة ا 207/1ومرة أخري بأنه مفوض عن العميل بالمادة 

 م 1987لسنة 
فوضا من طرفى العقد استحق اجرا من كل منهما " وكذا المادة اذا كان الدالل م -1

من ذات القانون " اذا فوض عدة داللين لعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن 215

وفي المفهوم األول   عن العمل المكلفين به اال اذا رخص لهم في العمل منفردين " 

وكالة  بأنواعها االتفاقية أن الدالل نائب عن المستثمر فإن النيابة تتسع لتشمل ال

والقانونية والقضائية  كما أن التفويض نوع من أنواع النيابة  ، إذا فكال 

المصطلحين يؤديان معناً واحداً أن الدالل أو الوسيط في القانون البحريني نائب أو 

مفوض باالتفاق للتصرف في األوراق سواء بالبيع أو الشراء، ونظراً لكون الدالل 

ى بيع او شراء األوراق المالية لقاء عمولة، إذا فهو يمارس عماًل تجارياً يتوسط في

فال يمكن أن نخلع عليه بأنه وكيالً عاديا، كما انه اليمكن ان نخلع عليه بأنه وكياًل 

من قانون  175بالعمولة ألن تعريف الوكيل بالعمولة حسبما نصت عليه المادة 

حساب الموكل وهو ما يتنافي مع طبيعة التجارة البحريني يتصرف باسمه ولكن ل

عمل الوسيط او الدالل الذي ال يتدخل في التصرف القانوني بين العميل والغير، 

من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس  (1) (256/1المادة )ومثار المسئلة بأن 

م والتي تنص على أن )التزام الشركة بشراء 1992لسنة  95المال المصري رقم 

ألوراق المالية باسم ولحساب العميل(، وهذه المادة تؤدينا بالقول بأن وبيع ا

الطريقة التي يتعامل الوسيط )السمسار( تتشابه مع الوكالة العادية، وذلك لتعامله 

باسم ولحساب المستثمر، كما أن المادة المذكورة تتنافى بأن يكون وسيط )سمسار( 

أن األخير يتعامل باسمه ولكن لحساب  األوراق المالية وكيالً بالعمولة باعتبار

                                                             

 259م. الوقعائع المصعرية، الععدد 2004لسنة  54( مستبدلة بقرار وزير االستثمار رقم 256( المادة )1)
 م.17/11/2004)تابع( في 
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ً على  المستثمر )العميل(، إال أنه ال يمكن اعتبار الوسيط )السمسار( وكيالً عاديا

الرغم من تشابه عمل الوكيل العادي مع وسيط )سمسار( األوراق المالية من حيث 

و أن كالهما يقوم بعمل قانوني وليس عمل مادي، إال أن هناك فرق بين االثنين وه

أن الوكيل العادي ال يقتصر نشاطه على عمل معين بعكس وسيط )سمسار( األوراق 

المالية الذي يقتصر نشاطه في تداول األوراق المالية واألنشطة األخرى المرخص 

له القيام بها من قبل هيئة السوق، كما أن عقد الوساطة )السمسرة( في األوراق 

 يوجد نص قانوني يشيد بأن وسيط ،كما أنه ال(1)المالية من عقود المعاوضة

 )سمسار( األوراق المالية وكيالً عادياً.

كما أن القاعدة العامة فعي الوكالعة بع،أنه ال يجعوز للوكيعل أن يقعيم نفسعه طرفعاً 

 17( معن قعانون التجعارة المصعري رقعم 156/1ثانياً في الصفقة فقعد نصعت المعادة )

للوكيعل أن يقعيم نفسعه طرفعاً ثانيعاً  والتي تقضي على أنعه ) ال يجعوز (2)م1999لسنة 

 في الصفقة المكلف بإبرامها إال استثناء في الحاالت اآلتية: 

 إذا أذن له الموكل في ذلك.  -1

 ل بدقة.وإذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكي -2

و وكيعل أها الوإذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السعوق واشعترا -3 

رفععاً طباعهععا بهععذا السعععر(. علععى خععالف وسععيط )سمسععار( الععذي ال يجععوز لععه أن يقععيم 

 ثانياً في الصفق وهو ما سنعرضه الحقاً.

حريني لبا كما ال يمكن اعتبار وسيط )سمسار( األوراق المالية في سوق المال  

قتصر خير ين األأوالمصري دالالً أو وسيطاً عادياً وذلك لوجد فرق بين االثنين حيث 

ء ع وشراببي دوره على التقريب بين الطرفين فهو يقوم بعمل قانوني يتولى القيام

لمال وق اساألوراق المالية. وبالتالي فإن وسيط )سمسار( األوراق المالية في 

ً أو حتى د طاً(  )وسيالالً البحريني والمصري ليس وكيالً بالعمولة أو وكيالً عاديا

 عادياً.   

ما يرى بعض الفقه أنه ال يمكن اعتبار وسيط )سمسار( األوراق المالية ك     

سمساراً ضامناً فقط، صحيح أنه يضمن تنفيذ الصفقة إال أن تعاقده في قاعة التداول 

                                                             

ماليعة فعي البورصعة، دار النهضعة العربيعة، القعاهرة، سعنة ( د. طاهر شوقي معؤمن، عقعد بيعع األوراق ال1)
 .394م، ص2007

 م.17/5/1999( مكرر في 19( القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد )2)
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ويمكن أن نستخلص من خالل    (1)نيابة عن المستثمرين يجعله وكيالً عن المستثمر

ا المشرع البحريني والمصري لعمل الوسيط ما تقدم بأن الطبيعة القانونية التي تبناه

)سمسار( األوراق المالية بأنها وساطة ووكالة ذو طبيعة خاصة مع ضمان التنفيذ، 

فهو وكيل ذو طبيعة خاصة وذلك ألنه يجمع بين صفتي الدالل )السمسار( والوكيل 

فعند قيام الوسيط )السمسار( بعرض األوامر بقاعة التداول في سوق المال 

ة(، فهنا يكون عمله دالالً )سمساراً( ولكنه ال يقتصر عمله عند هذا الحد )بورص

وإنما يقوم بإبرام عقد البيع أو الشراء نيابة عن المستثمر عند تنفيذ الصفقة داخل 

قاعة التداول في سوق المال )بورصة( مع وسيط )سمسار( آخر فهنا يكون دوره 

ً عند تلقيه األمر وكيالً، وأحيانا يكون الوسيط )السمسار( نف ً ومشتريا سه بائعا

المتقابل، باإلضافة إلى أنه قد تم مراعاة الخبرة والكفاءة والنزاهة عند اختياره 

كوسيط وقدرته على ممارسة هذه المهنة واحترافه فيها بموجب الشروط التي 

تطلبها قوانين أسواق المال كما سبق وأن عرضنا هذا، والتي ال تتوافر لدى غيره 

احتكاره لهذا النشاط، ناهينا عن تسمية المشرع له بوسيط أو سمسار األوراق مع 

المالية كما سبق ذكره، وتتشابه طريقة تعامله عادة مع الوكيل بالعمولة في حال إذا 

أبرم عقد الوساطة )السمسرة( باسمه ولحساب المستثمر، وال نستطيع أن ننسب 

ق المالية إلى الوكيل بالعمولة أو الوكيل الطبيعة القانونية للوسيط )سمسار( األورا

العادي لوجود فرق بينهما كما أوضحنا هذا، وقد استقر القضاء المصري في العديد 

من احكامه علي أن تحديد طبيعة العالقة القانونية بين الوسيط والعميل يتوقف علي 

"  2أنه التكييف القانوني للعقد المبرم بينهم فقد حكمت محكمة النقض المصرية ب

لما كانت مسألة تكييف العقد )أي تحديد طبيعته وإعطائه الوصف القانوني 

الصحيح(، مسألة قانونية محضة، يختص بها قاضي الموضوع، تحت رقابة محكمة 

 النقض )أو التمييز(. 

حيث أنه من المسلم به في فقه القانون المدني أنه متى كشف القاضي عن      

ا بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير متقيد بتكييف إرادة المتعاقدين، كيفه

المتعاقدين، ثم رتب على هذا التكييف آثاره القانونية. وهو خاضع في التكييف وما 

                                                             

 .162( د. عصام حنفي محمود موسى، وسطاء األوراق المالية، مرجع سابق، ص 1)
 الجزء – لمدني"االوسيط في شرح القانون  -مشار اليه بمؤلف للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   

ص،  – 388بند  –ة القاهر 1981الطبعة الثالثة  –المجلد األول: "العقد"  –األول: "مصادر االلتزام" 

 وهامشها(.  804

2  
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رتبه من آثار لرقابة محكمة النقض )أو التمييز(، ألنه يطبق القانوني على الواقع، 

 كمة النقض بمراقبتها "  وتطبيق القانون يعد من المسائل القانونية التي تختص مح

" ومن الُمقرر في قضاء محكمة  1وفي حكم آخر لمحكمة النقض المصرية بأنه

النقض المصرية أن: "العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها، 

، ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع  و

ا، فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير العاقدين على حقيقته

 متقيدة في ذلك بتكييف العاقدين".

 

 المبحث الثاني

 الآثار القانونية لعقد الوساطة في الأوراق المالية 

  -تمهيد وتقسيم: 

نظراً ألهمية الدور الذى يلعبه عقد الوساطة أو السمسرة في األوراق المالية فقد  

م بإنشاء وتنظيم سوق 1987لسنة  4ه المشرع البحريني بالقانون رقم أولي ب

البحرين لألوراق المالية والالئحة الداخلية لسوق البحرين لألوراق المالية الصادرة 

م 1992لسنة  95م الملغي، والمصري ورد بالقانون 1988لسنة  13بالقرار رقم 

 ً خاصاً ، وذلك لكونه ينظم حقوق  والئحته التنفيذية بشأن سوق رأس المال  اهتماما

طرفي العالقة القانونية الخاصة بين الوسيط والشركة المصدرة لألوراق المالية، 

ولكونه يؤثر بشكل غير مباشر على التوجه االقتصادي للدولة، فقد أفرد له تنظيماً 

ا خاصاً للطبيعة الخاصة التي ينفرد بها هذا عن عقود السمسرة العادية والتي تناوله

، فكان البد وأن يبرم العقد على  2م 1999لسنة  17بالتنظيم قانون التجارة المصري 

نحو ينتج أثره القانوني بين أطراف العالقة ، سواء وضع العقد في نموذج خاص 

تصدره هيئة سوق المال أم كان العقد مبرماً طبقاً للقواعد العامة ، فقد نصت المادة 

م المصري " 1992لسنة  95لقانون سوق رأس المال ( من الالئحة التنفيذية 256)

تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل من عمالئها يتضمن طبيعة التعامل 

بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه الالئحة 
                                                             

 28/12/1971قضائية /جلسة  37لسنة  107)محكمة النقض المصرية / الدائرة المدنية / الطعن رقم  1
 (5/ فقرة  1115/ ص،  22ي / السنة مجموعة المكتب الفن

الطبعة  –المسؤولية المدنية لشركات السمسرة في األوراق المالية  –د. هشام أحمد ماهر زغلول  2
 . 82فقرة 274ص  –م 2013دار النهضة العربية  –األولي 



 - 3463 - 

ا القرار وذلك علي وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض وفقا للنموذج المرفق بهذ

 ".................. 

لشركة ين ابوهو ما يتضح لنا بجالء أن ابرام عقد الوساطة في األوراق المالية 

 ن يوضحأصري الوسيطة والشركة المصدرة لألوراق المالية ينبغي وفقاً للقانون الم

طة أو لوسااحقوق والتزامات الطرفين، وهو ما يعبر عنه باآلثار القانونية لعقد 

ة مسؤوليه السرة، وأن أي إخالل بأية من هذه الحقوق أو االلتزامات تنعقد معالسم

 عميل ،و السواء من جانب الشركة الوسيطة أو الشركة المصدرة لألوراق المالية أ

في  ونظرا لكون البحث ينصب على مسؤولية الوسيط المالي فسوف يكون بحثنا

قوم يفى ضوء ما تقدم سوف حقوق والتزامات الوسيط ونتائج اإلخالل بهما، و

    -الباحث بقسيم الفصل الي اآلتي :

 حقوق الوسيط قبل العميل.  -المطلب األول:  

   سمسارااللتزامات التي تقع عاتق الوسيط المالي أو ال -المطلب الثاني:  

 الفرع: التزامات الوسيط تجاه العميل حائز الورقة المالية.    

ً تجاه الشالفرع الثاني: التزام      سوق وركة ات الوسيط أو السمسار قانونا

 األوراق المالية.   
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 المطلب األول

 حقوق الوسيط قبل العميل

رها تي يصدة اليترتب على االنعقاد الصحيح لعقد الوساطة في تداول األوراق المالي

وبين  دات(العميل الشركات التجارية والمصدرة لألوراق المالية )األسهم والسن

 ة تحققنونيط أو الراغب في   شراء أو بيع أوراقه المالية عدة آثاراً قاالوسي

ن أهم ، ومالتوازن بين حقوق والتزامات كال طرفي أو أطراف العقد حسب األحوال

  -حقوق الوسيط أو السمسار وهي أو العميل: 

 أوالً: حق القصر للوسيط المالي 

المادة برأس المال المصري  م بشان1992لسنة  95وهو ما نجده في القانون    

طة لوسا/ و  والتي منعت مزاولة نشاط السمسرة في األوراق المالية أو ا 27

ل، ق المالسو بشأنها إال بعد الحصول علي الترخيص الالزم بذلك من الهيئة العامة

 ،ذلك بأي أن المشرع قصر مزاولة هذا النشاط فقط على الشركات المرخص لها 

زاء أو جهة مزاولة هذا النشاط حتى ال يكون عرضة للجوال يجوز ألى شخص 

وز من قانون سوق رأس المال المصري ، فال يج 63المنصوص عليه بالمادة 

راء ع وشللسماسرة العاديين أو الوكالء بالعمولة إجراء عملية التوسط في بي

ماسرة لى ساألوراق المالية ، نظراً ألن المشرع المصري حصر هذا النشاط فقط ع

 م . 1992لسنة  95األوراق المالية والمنظمة بالقانون 

ي أأيضا  إنماوال يقتصر هذا الحق على األوراق المالية المقيدة بالبورصة و     

شاط نورقة مالية غير مقيدة، فال يستطيع من لم يحصل على ترخيص بمزاولة 

قيدة ا غير مأنه االوراق المالية أن يزاول نشاطه بيعاً أو شراء لهذه األوراق بحجة

جوز يية ال لمالاببورصة األوراق المالية، ألنه يمثل حق احتكار للوسيط في األوراق 

 التعدي على هذا الحق، الحتكاره من قبل المرخص لهم بذلك.

الجزاء على مخالفة هذا القيد : فإذا كان المشرع المصري قد أولى قيد حق    

الوساطة المرخص لها بذلك في  االحتكار أو القصر على شركات السمسرة أو

مزاولة مهنة الوساطة في بيع وشراء األوراق المالية سواء المقيدة أو الغير مقيدة 

بالبورصة  فإن المخالفة بذلك لهذا القيد يرتب بطالن عملية البيع أو الشراء حسبما 

م بقصر 1992لسنة  95من قانون سوق المال المصري  18نصت عليه المادة 

ا النشاط على الشركات المرخص لها بذلك وإال وقع التعامل باطاًل " مزاولة هذ

بمعنى أن إجراء عملية البيع أو الشراء بواسطة السمسار الغير مرخص له بمزاولة 
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ً أو  الوساطة في األوراق المالية أو األفراد العاديين أو الوكالء بالعمولة يعد بيعا

لكية الورقة المالية وبالتالي ال شراًء غير صحيح وال يرتب أي أثر في نقل م

يستطيع  المتنازل اليه من ممارسة حقوقه على الورقة المالية قبل الشركة ، ألن 

الشركة في ذاتها ال تعتد بهذا التنازل لعدم إجراءه طبقاً لما نص عليه المشرع في 

تنظيم عملية التنازل عن األوراق المالية بواسطة الشركات المرخص لها بذلك ، 

 بالتالي العودة الي الحالة األولي قبل التعاقد . و

     ً زاء الج ولم يكتفي المشرع المصري بهذا الجزاء المدني وإنما شمل أيضا

غير بلمهنة ول االجنائي على المخالفة لهذا القيد بهدف حماية تلك الشركات ممن يزا

ن عل ترخيص بالعقوبة بالحبس لمدة ال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تق

تين، عقوبخمسين ألف جنيه وال تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين ال

 هذا مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

 ثانياً: الحق في العمولة أو األجر 

الية اق المألورمن الحقوق األساسية التي يهدف اليها الوسيط أو السمسار في ا     
ه سدادبصول على العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة والذي يلتزم هو الح

 ألوراقاراء شالمستثمر للوسيط ، طالما وأن الوسيط قام بتنفيذ التزامه ببيع أو 
خله يه وتدلسع المالية سواء أسهم أو سندات ، وبعبارة أخري أن تنفيذ العملية جاء

وسيط ه الط بتنفيذ ما اتفق عليإلبرام العقد  فالحصول علي العمولة إذا يرتب
م 1987لسنة  7والمستثمر ، وقد نص المشرع البحريني في قانون التجارة 

 205 ةالمادبصراحة علي ان الدالل يستحق األجر بتمام العملية التي توسط فيها  
فقا يينه وجب تعوإذا لم يعين أجر الدالل في القانون أو االتفاق والتي جاء فيها " 

جهد  الل منالد ه العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة تبعا لما بذلهلما يقضي ب
 "   .وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به

  -من ذات القانون والتي جاء فيها: – 206 –وفي المادة 
 .ال يستحق الدالل أجره إال إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد - 1
 .ام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضهويستحق األجر بمجرد إبر -   2
 تحقيق ال عندوإذا كان العقد معلقا على شرط واقف فال يستحق الدالل أجره إ-   3

 .الشرط
 من ذات القانون بأنه "   207كما جاء بالمادة  

 .إذا كان الدالل مفوضا من طرفي العقد استحق أجرا من كل منهما -1
 األجر ند دفععقبل الدالل بغير تضامن بينهما ويكون كل من المتعاقدين مسئوال  -2

 .المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات الداللة
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م برا" السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إل   

 308ة لمادعقد معين والتوسط إلبرامه، في مقابل أجر". اال أن ذات المشرع وبا

ً الزمة الستحقاق الوسيط أو السمسار للمن ذات الق ة عمولانون وضعت شروطا

  -وهي: 

 د.األول: ال يستحق السمسار أجره إال إذا أدت وساطته إلى إبرام العق

 . الثاني: ويستحق األجر بمجرد ابرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه

ً على شرط واقف، لم يستحق السمسار  ال إذاإره أج الثالث: وإذا كان العقد معلقا

 تحقق الشرط 

 لوزاريار اوبالرجوع الي موقف المشرع المصري في صدد العمولة نجد أن القر    

ن م الصادر عن وزير التجارة والصناعة المصري في شأ1994لسنة 487رقم 

أن  على تحديد العمولة المستحقة لشركة السمسرة، والذي نص في مادته األولي

فقا ومسرة األوراق المالية التي تتقاضاها شركات الستكون عموالت السمسرة في 

  -لما يلي: 

ها عن قاضايتم االتفاق بين شركات السمسرة وعمالئها على العمولة التي تت    

ف شرة آالها عالعمليات التي تقوم بها وفي العملية الواحدة التي ال تتجاوز قيمت

ة من لة خمسلعموالحد األقصى ل جنيها مصرياً أو ما يعادلها بالعملة األجنبية يكون

خرى ية األلمالألف من القيمة بالنسبة لألسهم واثنين في األلف بالنسبة لألوراق ا

تعتبر ودة، وفي جميع األحوال يكون الحد األدنى للعمولة جنيهين للعملية الواح

و احدة أات والعملية الواحدة في تطبيق األحكام المتقدمة متى تمت على أسهم شرك

 مالية تصدرها جهة واحدة "  ورقة

 ثالثا: المصروفات والفوائد 

يستحق الوسيط المصروفات التي انفقها في سبيل اتمامه لعملية البيع أو      
الشراء لألوراق المالية، فال يستحق فقط العمولة بل أيضا الى جانبها المصروفات، 

ر عن سداد العمولة أو والفوائد إن كان لها مقتضي من وقت االتفاق في حالة التأخي
المصروفات المستحقة للوسيط وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الوكالة ، فقد نصت 

من القانون المدني المصري " علي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في  710المادة 
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والشك أن تنفيذ عملية  1تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت االتفاق "
و شراء لألوراق المالية يحتاج بال شك لمصرفات ينفقها الوسيط في سبيل بيع أ

اتمام ما التزم به تجاه المستثمر، وهذه المصروفات تحمل على جانب المستثمر 
وتحصل الى جانب العمولة المستحقة للوسيط، وقد يتأخر في تحصيل العمولة أو 

ً للفائدة عن ا لتأخير في سداد ما اتفق المصروفات ومن هنا يستحق الوسيط أيضا
عليه، وال ريب أن الفائدة هنا تجارية ، فهي ال تحصل منفردة بل تحصل الى جانب 

 العمولة والمصروفات في حال استحقاقها. 
ال يجوز  -بأنه:  – 208 فقد نصت المادة م1987لسنة  7وفي قانون التجارة البحريني    

ق على ذا اتفال إإنفيذ العمل المكلف به للدالل استرداد المصروفات التي تحملها في ت

لمخالفة اوبمفهوم  .ذلك، وفي هذه الحالة يستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد

نهاء جل إيكون للوسيط أو الدالل الحق في تقاضي المصروفات التي تكبدها من ا

عامة ال لقواعداً لالمهمة المكلف بها نحو شراء أو بيع لالوراق المالية، كما أنه طبق

 228لمادة في ايكون للوسيط للدالل الحق في الفوائد التاخيرية على ما يستحق له ف

ق فوائد لسنة والتي تنص على انه " اليشترط الستحقا 131من القانون المصري 

"  .تأخيرا الالتأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذ

 ي سداديل فستحقاق الفائدة في حال تاخير العمويكون التأخير عامالً جوهريا ال

ويعفي  العمولة المتفق عليها أو المصروفات التي تستحق للوسيط او الدالل،

قد الع القانون الدالل من تقاضي المصروفات إذا أضر بصرفه مصلحة أحد طرفي

م بأنه 8719لسنة  7البحريني  من قانون التجارة 209فحسبما نصت عليه المادة 

ة أحد مصلحبيجوز للدالل المطالبة باالجر او استرداد المصروفات إذا أضر  " ال

 قضى بهما يالمتعاقدين او اذا حصل من احد المتعاقدين على وعد بمنفعة خالفا ل

 "   حسن النية.

 رابعاً: الحق في الحبس 

للوسيط الحق في حبس االوراق المالية التي في حوزته والناتجة عن شراءها     

ب العميل ، أو ناتج البيع لألوراق المالية بناء علي أوامر العميل طبقاً للقواعد لحسا

العامة في حالة امتناع العميل دون وجود مبرر أو مسوغ قانوني  عن سداد 

مستحقات الوسيط السالف ذكرها والتي تتمثل في العمولة والمصروفات والفائدة إن 

لقانون المدني المصري علي أنه " من ا /246كان لها مقتضي فقد نصت المادة 

لكل ملتزم بأداء شيء أن عن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء 
                                                             

القاهرة،  -دار الكتب القانونية  –السمسرة في األوراق المالية  –د. محمد حسن عبد المجيد الحداد  1
 244، 243م ص 2012طبعة 
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بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم 

 تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا "،

م بأداء شئ لكل من التز – 318رقم مادة ويقابل ما نص عليه المشرع الكويتي بال 

الداء، ستحق ايه مان يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عل

ومع   .زامهء بالتلوفاومرتبط بالتزام المدين، او ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا ل

ستحق و مهفى ما ذلك ال يجوز لحائز الشىء او محرزه ان يمتنع عن رده حتى يستو

ير مل غعله من مصروفات أنفقها على الشىء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن 

 319قم رمن ذات القانون بأن لمادة  319مشروع   وكذلك ما نصت عليه المادة 

الشىء  واذا كان .على الحابس ان يحافظ على الشىء، وان يقدم حسابا عن غلته

مة لمحكالف ، للحابس ان يحصل على اذن من المحبوس يخشى عليه الهالك او الت

ة حال في بيعه وفقا الجراءات تحددها ، وله ان يبيعه دون اذن المحكمة في

ون تحملفالوسطاء ي  االستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشىء الى ثمنه

ً تجاه من يتعاقد معهم لحساب العمالء بناء علي أوامرهم ، فال أن   شكشخصيا

طر خو من أوسائل لحمايته انفسهم من عدم تنفيذ العميل اللتزامه ، يبحثوا عن 

وسيط ت للاعسار أو إفالس العميل ، والحق في الحبس يعد بال شك من أهم ضمانا

شروط ت الفي الحصول علي حقوقه  ، واستعمال الوسيط للحق في الحبس إذا توافر

  -اآلتية :

ازعة ل مناء، بمعني اال يكون محأن يكون حق الوسيط قبل العميل واجب األد -1

لق ء تعومنظورة أمام القضاء فيجب أن يكون محقق الوجود ومستحق األداء سوا

فال يتحقق  حق الوسيط بالعمولة أو المصروفات أو الفائدة المحصلة على كالهما،

 حق الحبس إذا كان أيا منها محل نزاع بدعوي منظورة أمام القضاء.

ي، أي انوند مستحقات الوسيط أو السمسار بدون مبرر قامتناع العميل عن سدا -2

 ط مندون وجود أي مسوغ قانوني يمتنع فيه العميل عن سداد مستحقات الوسي

 العمولة أو المصروفات. 

ية العمل تمامإأن يكون الوسيط نفذ التزامه قبل العميل بصدد ما أسند اليه من  -3

يط م الوسلتزاالي أمر العميل، وأساس سواء بشراء أو ببيع األوراق المالية بناء ع

 ألوراقوز اهو أداء عمل، وقد نفذ ما أمر به العميل، فالفرض هنا أن الوسيط يح

 لمتحصلمن االمالية أو ثمن ناتج بيعها وأن ملكية األوراق تعود للعميل أو الث

 يستحق العميل كي يستطيع الوسيط أن يمارس الحق في الحبس 
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ً يجب أن يكون هناك ارتلكي يمارس الوسيط ا -4 ين بباط لحق في الحبس قانونا

 ثل هذاموجد يالحق في الحبس واألوراق المالية أو الثمن المتحصل منها، فإذا لم 

 ج نطاقخار االرتباط فال حق له في الحبس، كأن يكون العميل مدينا للوسيط بدين

  العملية المكلف بها من قبل العميل. 

سيط أو السمسار الحق في حبس ما في حوزته سواء وهنا يلزم لكي يمارس الو

أوراق مالية أو مبالغ متحصلة من بيعها البد وأن تتوافر تلك الشروط ، فإذا تخلف 

أيا منها فال يستطيع الوسيط أو السمسار أن يمارس الحق في الحبس ، ألنه في 

ي الوسيط هذه الحالة يعد معتدياً علي حق العميل ، إال أنه من جهة أخري يجب عل

المحافظة على ما بحوزته من أوراق مالية أو مبالغ متحصلة من بيعها لحساب 

العميل ، وأن يردها الى العميل إذا ما أوفي بالتزامه قبله سواء بالوفاء بالمبالغ 

المستحقة في ذمته كالعمولة والمصروفات ، أو باإلبراء أو بإجراء المقاصة أو بأي 

، وينقضي الحق في الحبس أيضاً عند إصرار العميل  طريقة أخري من طرق الوفاء

علي عدم الوفاء وبالرغم من ذلك قام الوسيط ببيع األورق المالية التي سبق 

 . 1شرائها تنفيذاً ألوامر العميل بالشراء وهو ما يسمي بالتنفيذ بالبورصة 

 خامساً: حق االمتياز

ً للقواعد العمن أهم الضمانات القانونية        246/1ادة بالم امة والتي وردتطبقا

يه ص علمن القانون المدني المصري )حق االمتياز( المقرر للدائن سواء منصو

لحق اصاحب  خويلقانوناً أو باالتفاق بين طرفي عالقة المديونية، ويعني االمتياز ت

ليه عفيذ تتبع المال موضوع الحق واللحاق به واستعادته من أي يد كانت والتن

 قدمه على غيره من الدائنين التاليين له في المرتبة.فضالً عن ت

ودين الوسيط أو الدالل هو دين ممتاز باعتباره دينا تجارياً، وحق االمتياز      

" للوكيل فضالً عن حقه في  2من قانون التجارة الجديد 159/1مستمد نص المادة 

ه الموكل أو الحبس امتياز على البضائع وغيرها من األشياء التي يرسلها الي

 يودعها لديه أو يسلمها له " 

ويستفاد من النص السابق أن محل االمتياز هو األوراق المالية التي في حوزة     

الوسيط أو الدالل والتي توسط لشراؤها لحساب العميل، ناتج بيع أوراق مالية 

                                                             

 248، 247ص  -د. محمد عبد المجيد الحداد المرجع السابق  1
 م 1999لسنة  17قانون التجارة المصري الجديد رقم  2
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، كي يستطيع الوسيط ممارسة الحق في االمتياز والذي يعطيه 1توسط لبيعها

ولوية في تحصل دينه علي غيره من الدائنين التاليين له في المرتبة كأصحاب األ

الديون المرهونة أو الديون العادية. ويرتبط بهذا الحق ليس فقط الحق في الحبس، 

ً حق التتبع أي تتبع األوراق المالية أو ثمنها في أي يد كانت  والتقدم  وإنما أيضا

المتمثل في العمولة أو األجر والمصروفات  علي غيره من الدائنين الستيفاء حقه

ً آخر في الفقه  يري بأن  2التي أنفقها الوسيط في سبيل تنفيذ التزامه، إال أن رأيا

الوسيط أو السمسار ليس له حق االمتياز حق التتبع واألولوية علي األوراق المالية 

ة غرماء لشركة السمسرة ، وبالتالي فهي تقتسم مع باقي الدائنين دينها قسم

 وسندهم في ذلك بأن القانون المدني المصري جاء خالياً من النص علي ذلك .  

 المطلب الثاني 

 التزامات الوسيط قبل العميل 

ما  موجبيقابل ما للوسيط من حقوق قبل العميل التزامات مفروضة عليه ب     

صدي ت قداتفقا عليه أو ما ارتبط مع الوسيط من عقد التوسط لحساب العميل، و

( لسنة 4) ق،رار رقم 9المشرع البحريني ألهم التزامات الوسيط المالي بالمادة 

ق ،ألورال،،ن م باعتم،اد ق،واع،د وإج،راءات الت،داول اآلل،ي بس،،وق البحري1999

  -المالي،ة أثن،اء الف،،ترة التجريبي،،،ة ولخصها في اآلتي: 

في  لمدرجةة اواألدوات المالي على الدالل البائع بذل كل مساعيه لبيع األوراق -1
 أول يوم للتداول يلي يوم استالمه لتعليمات العميل.

وراق سجل لألالم يكون الدالل البائع مسئوالً عن التأكد من أن العميل هو المالك -2

ً التأكد من توفر عدد كاف من األ لية ق الماوراأو األدوات المالية، وعليه أيضا

ي فجل على األوراق أو األدوات المالية للبيع، ومن عدم وجود رهن مس

جود دم والمستودع المركزي لألوراق المالية أو مسجل األسهم. وإذا اتضح ع

راق ى األون علعدد كاٍف من األوراق أو األدوات المالية يغطي األمر أو وجود ره

 السوق.آللي بااول أو األدوات المالية، يرفض ذلك األمر تلقائياً بواسطة نظام التد

                                                             

مسئولية السمسار عن إتمام العمليات الحاضرة للبورصة دراسة مقارنة  –محمد فراج عمر المازني  1
 .  214ص  –كلية الحقوق جامعة القاهرة بدون تاريخ  –ه رسالة دكتورا –بالفقه اإلسالمي 

دراسة مقارنة  –مسؤولية الوسيط المدنية تجاه المستثمر في سوق األوراق المالية  –د. عبد هللا الطائي  2
 .   180، 179م ص 2015الطبعة األولي  –بيروت لبنان  –منشورات زين الحقوقية  –
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جة في لمدراعلى الدالل المشتري أن يبذل كل مساعيه لشراء األوراق المالية  -3

 أول يوم للتداول يلي يوم استالمه لتعليمات العميل.

ية ات كافعلوميكون كل من الدالل البائع والمشتري مسئوالً عن تزويد السوق بم -4

لة، لدالاكة عن عمالئه تمكن السوق من إعداد أوراق عقد العميل نيابة عن شر

اصيل د تفويجب توفير هذه المعلومات قبل تنفيذ التداول. وفي حالة عدم وجو

 آللي. ااول كافية عن العميل لدى السوق لن يتم قبول األمر بواسطة نظام التد

و أسيط وبشيء من التفصيل نستوضح أهم االلتزامات التي تقع على عاتق الو

   -شركة السمسرة: 

 لسريةأوالً: االلتزام با

أوجبت التشريعات المختلفة علي الوسيط أو الدالل عدم المساس بأسرار       

ً للثقة واألمانة التي أودعها  العمالء بإفشائها للغير، ألن المساس بها يعد خرقا

ً وبقوة القانون ولو لم ينص عليه في  العميل للوسيط، وهذا االلتزام يتحقق تلقائيا

جوز للوسيط أن يفشي للغير عن معلومات أو بيانات االتفاق المبرم بينهم، فال ي

ً للكافة، فقد  ً أو ظاهراً وشائعا تتعلق بمهنته أو شخصه بحيث ال يكون أمراً معروفا

م 1992لسنة  95من الالئحة التنفيذية لقانون سوق راس المال  230نصت المادة 

نات عمالئها المصري علي أن " تلتزم الشركة بالمحافظة علي السرية التامة لبيا

وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معامالتهم إلي الغير بدون موافقتهم الكتابية 

المسبقة وفي حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء الحاالت التي يلزم فيها تقديم 

ً لما تفرضه  معلومات محددة الى البورصة أو الجهات الرقابية أو لقضائية ووفقا

عتبر هذا االلتزام من األهمية بمكان ألنه يدور في مجال القوانين من ذلك "، وي

حيوي من مجاالت تداول األموال وهو سوق األوراق المالية، ويترتب علي اإلخالل 

بهذا االلتزام ليس فقط الجزاء المدني والمتمثل في التعويض وإنما أيضا يوجد جزاء 

تي نصت علي أنه " م وال1992لسنة  95من القانون  64جنائي نصت عليه المادة 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس 

مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرين الف جنيه وال تزيد عن خمسين 

الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشي سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً 

و حقق نفعاً منه أو زوجته أو أوالده أو أثبت في تقاريره وقائع إلحكام هذا القانون، أ

غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها " ولكن السؤال 

المطروح ما هو األساس الذي يبني عليه التزام الوسيط بالمحافظة على أسرار 

 عميله ؟
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ل يري أن التزام الوسيط مصدره ، األو 1لإلجابة علي هذا السؤال يتنازعه رأيان   

االتفاق وهو عقد الوكالة القائم بين العميل والوسيط ، ألن عقد الوكالة يقوم أصالً 

علي األمانة التي توجد بين العميل والوكيل وتلقي علي عاتق الوكيل التزام مؤداه 

 عدم اإلضرار بصالح العميل .

أساس وانون أو السمسار هو القبينما يري الرأي الثاني أن مصدر التزام الوسيط 

ن ذات م 230م والمادة 1992لسنة  95من القانون  64التزامه هو نص المادة 

 القانون. 

رية ل بالسلدالوفي التشريع البحريني لم يتعرض المشرع اللتزام الوسيط أو ا      

ن نص هم مومن ثم فمرجوعه الي القواعد العامة التي تحكم العقود، كما أنه يف

ءات الت،داول باعتم،اد ق،واع،د وإج،را 1999( لسنة 4) من القرار رقم 9/4ادة الم

ا التي جاء فيه،،،ة وريبياآلل،ي بس،،وق البحري،،ن ل،ألوراق المالي،ة أثن،اء الف،،ترة التج

ية ات كافمعلوميكون كل من الدالل البائع والمشتري مسئوالً عن تزويد السوق ب -" 

لة، لدالن إعداد أوراق عقد العميل نيابة عن شركة اعن عمالئه تمكن السوق م

ة ل كافيفاصيتويجب توفير هذه المعلومات قبل تنفيذ التداول. وفي حالة عدم وجود 

ا موهو   ي. "عن العميل لدى السوق لن يتم قبول األمر بواسطة نظام التداول اآلل

 الء واللعماسرار يعد بمفهوم المخالفة أن الوسيط المالي يلتزم بالمحافظة علي أ

ليها ومن باب االمشار  9/4يجوز إطالع غيره عليها إال االستثناء الوارد بالمادة 

يقاً ء تحقلعمالاولي الجهات الرقابية والقضائية لها الحق في االطالع علي أسرار ا

ء ن إفشا عللمصلحة العامة، وغير هذا االستثناء يكون الوسيط أو الدالل مسؤوالً 

من  14إضراراً بهم وقد فرض المشرع البحريني جزاء بالمادة  أسرار عمالئه

م الملغي 1987لسنة  4قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين لألوراق المالية رقم 

ع عامل مالت فيما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون والتي قد تتمثل في ايقاف

بعة ن أرعال تزيد الوسيط المالي أو شطبه من العضوية أو الوقف عن العمل مدة 

 اشهر  . 

 ثانياً: االلتزام باإلفصاح والشفافية 

ومضمون االلتزام أن يقوم الوسيط بعرض الشروط التي عرضها العميل          
بدقة وامانة عرضاً أميناً علي الطرف اآلخر مبيناً لألخير ظروف العملية التي توسط 

                                                             

 1وما بعدها  232السابق ص  المرجع –، محمد فراج عمر المازني 
 وما بعدها.  168المرجع السابق ص  –د. محمد عبد المجيد الحداد  
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صير، وبعبارة أخري ينبغي علي فيها من حيث مزاياها ومخاطرها دون مبالغة أو تق
الوسيط أو الدالل أن يقدم كل المعلومات الكافية إلتمام العملية بالحيدة وان ال 
يعرض بشروط يعجز معها العميل عن اتمام الصفقة أو في غير صالح العميل، وهو 

( من الألئحة الداخلية لسوق البحرين لألوراق المالية 21) ما نصت عليه  المادة
علي انه "  يلتزم الداللون بتقديم كافة البيانات والمعلومات واإلحصائيات  الملغية

والمستندات التي تطلبها منهم إدارة السوق بالشكل وفي المواعيد التي تحددها، 
وإلدارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات بأية وسيلة تراها 

 .مناسبة

، وهو من زامات التي تقع علي عاتق الوسيطويعد هذا االلتزام من أهم االلت     

االلتزامات القانونية التي اوجب فيها المشرع المصري الوسيط أو السمسار في 

األوراق المالية ضرورة مراعاة الدقة واألمانة لدي إصدارها ألي إعالن عن 

ً الي عمالئه أو الجمهور، في أن يدلي بكل  األوراق المالية سواء كان موجها

ات حول نوع الورقة والشركة المصدرة لها وكافة البيانات إلحاطة العميل المعلوم

بكل ما يلزمه التخاذ القرار المناسب نحو الشراء وعدمه لها ، فقد حظر المشرع 

الوسيط حجب أي معلومات جوهرية أو حقائق علي نحو يؤثر في سالمة اتخاذ 

أي نوع من التضليل أو  العميل لقراره  أو الجمهور بصفة عامة، أو بقصد إحداث

االلتباس لديهم ، كما حظر المشرع المصري على الوسيط تضمين اإلعالن أي 

 .1تصريح مبالغ فيه أو ذي تأثير مضلل 

ويرجع اهتمام المشرع بمبدأ الشفافية واالفصاح في سوق المال خاصة من     

اتهم وحمايتهم جانب الوسطاء في األوراق المالية الى مراقبة المستثمرين الستثمار

، ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب ، فالمعلومات تمثل عصب التعامل في 

بورصات األوراق المالية ، ويتوقف قرار الشراء أو البيع لها علي تلك المعلومات 

المعلنة ، أما المعلومات الغير معلنة إذا كانت تتعلق بورقة مالية أو بجهة وتتضمن 

ر بعد للكافة ، وتعد ذا تأثير علي أسعار األوراق المالية ، حقيقة أو ميزة لم تنش

وبالعموم فإن المعلومات الغير معلنة هي تلك الغير متاحة للعميل أو للجمهور سواء 

كلية أو بجزء منها بحيث يؤثر بالفعل علي قرار العميل أو أيا من الجمهور ،  

ل أو الجمهور من قبل ويرجع سبب التجريم هنا في حالة حجب أي معلومات للعمي

                                                             

دراسة  –المسؤولية المدنية لشركات السمسرة في األوراق المالية  –د. هشام أحمد ماهر زغلول  1
 -مادة، وما بعدها، ال 588ص  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –م 2013الطبعة األولي  –مقارنة 
م بشأن قانون سوق المال المصري.، د محمد 1992لسنة  95من الالئحة التنفيذية للقانون  221، 243

 .  241المرجع السابق ص  –فراج عمر المازني 
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الوسطاء أو شركات السمسرة بصفة عامة إلى أن هذه المعلومات هي في األصل 

حق لكل مساهم أو مالكا لصكوك السندات داخل الشركة الواحدة ، فال يقبل قانونا أن 

يستحوذ البعض علي تلك المعلومات دون البعض اآلخر ، األمر الذي إخالالً بمبدأ 

ب األسهم أو السندات داخل الشركة الواحدة، كما أن المستثمر المساواة بين أصحا

يفترض فيه اإللمام التام بتلك المعلومات قبل الدخول الى الشركة بشراء أسهمها ، 

وهنا تجدر بنا اإلشارة الى ان الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري 

ام المنظمة لشركات م وفي الباب السادس منه والخاص باألحك1992لسنة  95

تكوين وإدارة المحافظ المالية بأنه علي أن شركة السمسرة  ) الوسيط ( تعد من 

 . 1بين األشخاص الملتزمين باالمتناع عن التعامل علي المعلومات غير المعلنة 

ويتحدد نطاق اإلفصاح للعميل عن جميع المخاطر التي تحيط بالصفقة والتي       

يها ، ومنها اآلثار القانونية المترتبة علي تنفيذ أوامر العميل سوف يُقدم العميل عل

ً لمبدأ  وااللتزامات الناشئة عنها، متي كان الوسيط علي علم بها ، وذلك تطبيقا

حسن النية في التعامل، وجدير بالذكر فإن التزام الوسيط أو الدالل هنا بذل عناية 

علومات التي تؤثر في تنفيذ الرجل المهني الحريص، أي عليه اإلفصاح بكل الم

الصفقة بالسلب أو باإليجاب وهو التزام عام يغطي المرحلة السابقة في التعاقد، 

حتى ال تعيب ارادة العميل بالوقوع في غلط، أو تدليس من قبل الوسيط لقيام 

التصرف علي معلومات مغلوطة أو غير صحيحة  تجعل عملية البيع أو الشراء 

 . 2فة للجزاء الجنائيعرضة للبطالن باإلضا

وأغلب التشريعات الخاصة بسوق المال تلزم الوسيط باإلفصاح للعمالء عن      

كافة المعلومات والبيانات حول العمليات التي يرغب عمالئه في اتمامها وان يقدم 

من الالئحة التنفيذية  4 /243مصلحة العميل علي مصلحته، فنجد نص المادة 

م بأن " يحظر علي الشركة 1992لسنة  95المصري لقانون سوق رأس المال 

إخفاء  -4اتباع اساليب في عملها تنطوي علي الغو أو التدليس وبصفة خاصة : 

أو تغيير أو االمتناع عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل علي األوراق المالية 

ون التجارة من قان 200" باالستثمار "، وامتدادا لهذا االلتزام فقد نصت المادة 

علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إال من أحد م بقولها " 1999لسنة  17المصري 

طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع 

                                                             

 . 180المرجع السابق ص  –د. محمد عبد المجيد الحداد  1
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الظروف التي يعلمها عن الصفقة، ويكون الوسيط مسئوالً قبلهم عما يصدر منه من 

علي عاتق الوسيط أو الدالل هنا هو  وااللتزام الذي يقع "  غو أو خطأ جسيم

، 1التزام ببذل عناية الرجل المهني الحريص ووفق ما يقضي به العرف التجاري 

فعلي سبيل المثال يجب على الوسيط إخطار عميله بأن الطرف اآلخر الراغب في 

التعاقد معه مشرف على اإلفالس لعجزه عن سداد ديونه أو حدوث اضطراب في 

ة تجعله عرضة للحكم عليه باإلفالس، أو أنه ناقص أو عديم األهلية، أعماله التجاري

وهذه من مهام الوسيط، حتي ال يسئل أمام عميله عن خطئه في ابالغه بمعلومات 

من قانون التجارة المصري الجديد  203غير صحيحة ويستفاد ذلك من نص المادة 

قد الذي يتوسط في ال يضمن السمسار يسر طرفي العم  بقولها " 1999لسنة  17

إبرامه وال يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإال إذا 

 ". ثبت الغو أو الخطأ الجسيم في جانبه

 ت بانهإلثبايتحلل الوسيط من المسؤولية أن يثبت بكافة طرق اوعلى ذلك لكي    

ي مانة فاألوراعي الدقة  قدم لعميله البيانات الالزمة نحو المتعاقد اآلخر وأنه

يجة ء نتعرضها عليه وأن الغو أو الخطأ الجسيم لم يكن له دخل فيه وإنما جا

ي أو لمالاسوء نية الطرف اآلخر المتعاقد معه إلخفائه معلومات هامة عن وضعه 

ً على اإلفالس أو صدر بالفعل ضده حكم باإل ولم  فالسأهليته، كأن يكون مشرفا

 أو الوسيط.يتنبه اليه السمسار 

وفي ضوء ما سبق يلتزم الوسيط أو السمسار باألوامر التي صدرت اليه من العميل 

وأن يراعي فوق ذلك حسن النية في تعامله مع العميل بأن ينقل اليه  2بأمانة ودقة

أوامر العميل بأمانة، واإلخالل بذلك يجعله عرضة للمسؤولية إذا أصاب العميل 

و نقل بيانات غير صحيحة أو غير مطابقة مع أوامر ضرر ناتج عن خطأ الوسيط نح

العميل، فإذا ما تحققت الرابطة بين خطأ الوسيط أو السمسار والضرر الذي أصاب 

 العميل انعقدت مسؤولية الوسيط ويلتزم بالتعويض عن هذا الضرر .

 ثالثاً: التزام الوسيط بتقديم كشف حساب لعمالئه 

علي عاتق الوسيط التزامه بتقديم كشف حساب عن  من أهم االلتزامات التي تقع    

كل عملية أجراها لحساب العميل يبين فيها ما تسلمه من نقود لشراء األوراق 
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المالية ) أسهم أو سندات ( وما تكبده من مصروفات في سبيل إتمام الصفقة سواء 

بالبيع أو الشراء، ومصدر االلتزام ما نص عليه المشرع المصري في الالئحة 

منه والتي نصت على  264م بالمادة 1992لسنة  95التنفيذية لقانون سوق المال 

أن " علي الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة وشركة 

المقاصة بتنفيذها خالل المواعيد القانونية المقررة ، وعليها إخطار العميل في خالل 

يتضمن اإلخطار بياناً تفصيلياً عما  ساعة من تنفيذ العملية التي تمت، علي أم 24

تم التعامل عليه من أموال وأ،وراق مالية وما تم خصمه من عموالت ، وذلك كله 

دون اإلخالل بالتزام الشركة بإرسال بيانات دورية الي عمالئها " . وما ورد بالمادة 

المذكورة هو قيد زمني والتزام واضح على الوسيط أو السمسار أن يخطر عميله 

ساعة من اتمامه العملية سواء بالبيع أو الشراء ، فعلي سبيل المثال في  24خالل 

حال الشراء يبين عدد األورق المالية التي تم شراؤها ونوعها أهي أسهم أم سندات 

وسعرها ، وفي حال البيع أيضاً عليه أن يبين السعر الذي تم به البيع ، باإلضافة 

خر يقع علي عاتق الوسيط أال وهو التزامه بتقديم الى ما سبق ، فإن هناك التزام آ

كشف حساب دوري للعميل حسبما يتفق عليه الطرفان من المدة الالزم تقديمها 

خاللها كأسبوع أو شهر أو ربع سنوي ............الخ. وأخيراً يقع علي عاتق 

ب عن الوسيط التزام هام أال وهو التزامها بتقديم المستندات المؤيدة لكشف الحسا

المبالغ التي دفعها أو تلك المحصلة من البيع وذلك عند نهاية التعاقد المبرم بينهم، 

أي تقديم فواتير السداد في حالة الشراء أو البيع من جانبها، وإذا أظهرت العملية 

الحسابية للوسيط عن وجود مديونية للعميل على الشركة فعليها ان ترد ما في 

ل من تاريخ اإلعذار وليس من تاريخ المطالبة القضائية ذمتها من دين لصالح العمي

، وفي حال التشكك في صحة كشف الحساب المقدم ،فإن عبء 1طبقاً للقواعد العامة 

اإلثبات يكون على الوسيط والذي يثبت بكافة طرق اإلثبات صحة الحساب المقدم 

لفواتير لعميله، ولألخير الحق في أن يطللع علي دفاتر الشركة والسجالت وا

ً يري بأن  الموجودة لدي الشركة والتي حصلت عليها من الغير، إال أن هناك رأيا

إطالع العميل يمثل خرقاً للسرية، ألن في اطالعه يمكنه من االطالع علي معامالت 

الغير، وفي هذه الحالة قد يعترض الوسيط على ذلك، األمر الذي ال يكون أمام 

الذي ينتدب خبيراً للقيام بذلك وعادة ما يتم انتداب العميل سوى اللجوء الي القضاء 
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الخبير من الهيئة العامة لسوق المال حفاظاً على أسرار باقي العمالء لدي الوسيط 

 أو السمسار . 

 التزام الوسيط بالبحث عن طرف ثاني 

من أبرز االلتزامات التي تقع على عاتق الوسيط أو السمسار هو البحث عن      

تعاقد معه وإتمام العملية حسب رغبة العميل سواء بيعاً أو شراًء، وهو طرف ثان لل

لسنة  7من قانون التجارة البحريني  204/1ما نصت عليه صراحة نص المادة 

الداللة الداللة عقد يتعهد فيه الدالل لشخص بالبحث عن طرف ثان  -“م 1987

من  192ددته المادة ونفس مار"  البرام عقد معين متوسطا في ابرامه مقابل اجر.

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه م " 1999لسنة  17قانون التجارة المصري 

 السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه " 

ليس ناية وعبذل ، والمالحظ من المادة المذكورة بأن التزام السمسار هو التزام ب  

لطرف اث عن يبذل العناية المطلوبة منه في البحتحقيق نتيجة، فعلي السمسار أن 

ض فقط تفاواآلخر للعميل والسعي إلتمام الصفقة، وقد ينص بالعقد على مرحلة ال

ر يخط مع الطرف اآلخر وعند هذه المرحلة أي نجاح التفاوض مع الطرف اآلخر

رام في اب مسارالعميل بنجاح المفاوضات، وفي كال الحالين ال يتدخل الوسيط أو الس

 ض. العقد وإنما يقف فقط موقف المراقب حتى تمام العقد أو تمام التفاو
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 المبحث الثالث 

 المسؤولية المدنية للوسيط أو السمسار قبل العميل  

يرتبط العميل أو المستثمر بصفة عامة مع الوسيط ) سواء شخص اعتباري أو  

دارة أوراقه المالية نحو طبيعي ( بعالقة تعاقدية ، يطلب فيها العميل من الوسيط إ

البحث عن طرف آخر للتصرف فيها سواء بالبيع أو رهنها أو هبتها للغير أو أي 

تصرف بموجبة، أو شراء مجموعة من األسهم أو السندات والتي تطرحها شركات 

المساهمة المرخص لها بذلك في اكتتاب عام ، وطبقاً للقواعد العامة في تنظيم عقود 

ط يجب أن يراعي في عمله ظروف التعاقد بين العميل والطرف البيع، فإن الوسي

اآلخر ، وأن يصل بالعميل الى اتمام الصفقة على أكمل وجه ، وبالرغم من عدم تدخل 

العميل في العملية التعاقدية ، وأن مهمته تنحصر فقط في البحث عن مشتري أو بائع 

ع فرض عليه عدة التزامات لألوراق المالية التي يحوزها من عميله، إال أن المشر

نحو العميل مصدرها العقد المبرم بينه وبين الوسيط وهو عقد السمسرة، وهي تنم 

بذاتها عن أهمية دور الوسيط نحو اتمام الصفقة في العالقة القانونية الثانية بين 

العميل والمتعاقد اآلخر والتي يبتغيها العميل ، وأن اإلخالل بااللتزامات التي يفرضها 

عقد السمسرة أو الوساطة قد يؤدى لمسؤولية الوسيط المدنية تجاه العميل، وتعني 

بما التزم  –طبيعي أو اعتباري  –المسئولية المدنية بصفة عامة " هي إخالل الفرد 

به قبل الغير قانوناً أو اتفاقاً والجزاء فيها تعويض الضرر الناشئ عن هذا اإلخالل " 
ر أو الوسيط باعتباره مهني متخصص في مجال وهو ما ينطبق علي السمسا 1

األوراق المالية ومن ثم ينطبق عليه ما ينطق علي شخص أخطأ في حق الغير سواء 

ً  لم يبذل في التزامه عناية الرجل المعتاد ، إال أن  ً أم اعتباريا كان شخصا طبيعيا

ية ، خصوصية مهنة الوساطة جعلت الوسيط يدخل تحت ما يسمي بالمسؤولية المهن

والتي تتطلب عناية تفوق عناية الرجل المعتاد وهي عناية الحريص علي تحقيق 

 مصالحه الشخصية نظراً ألهمية الدور االقتصادي الذي يلعبه الوسيط . 

   -وفي ضوء ذلك يمكننا تحديد خصائص مسؤولية الوسيط وهي: 

الوسيط تنطبق فالقاعدة العامة لمسؤولية  -مسؤولية الوسيط مسؤولية مهنية : -  

عليه من خطأ سبب ضرر للعميل مع ارتباط الخطأ بالضرر بعالقة سببية ، اال أن 

تخصص شخص مرتكب الخطأ )الوسيط أو السمسار( في مجال مهنته يفترض وصف 
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هذا الخطأ بالخطأ المهني وبناء عليه فإن مسؤولية الوسيط هنا مسؤولية مهنية ، 

ً ل ما تقتضيه األصول واألعراف والعادات المهنية ويمكن تحديد للخطأ المهني طبقا

المتخصصة ، وهي تختلف بحسب نوع النشاط الذي يمارسه الشخص القائم به وأيا 

كان نوع اإلخالل الذي سببه الوسيط باعتباره مهني متخصص في مجال تداول 

ب األوراق المالية لديه الخبرة والكفاءة في إتمام أي صفقة بالبحث عن أفضل األسالي

 والسعر المناسب مع عامل الزمن، وسواء كانت عقدية أم تقصيرية .

الوسيط هنا شخص متخصص في مجال مهنته وهذه  -مسؤولية موضوعية:  -

ناتج  خطأ الفكرة تفرض عليه تحمل تبعتها وااللتزام بتعويض الطرف اآلخر عن أي

لي ب اينس عن ممارستها حتى ولو لم يثبت خطأ الوسيط في ذلك مادام الخطأ لم

وع ان نالعميل ولم يكن من الممكن نسبة هذه المسؤولية الي شخص آخر. وأيا ك

د دره عقم مصالخطأ المنسوب الي الوسيط سواء كان عقدياً ناتج عن اإلخالل بالتزا

 السمسرة، أو خطأ تقصيري ناتج عن اإلخالل بالتزام قانوني ألي شخص. 

  -عاتق الوسيط: أشكال المسؤولية المدنية التي تقع على 

  -المسؤولية الشخصية للوسيط:  -1 

     ً ً ، بيعيطاألصل أن يمارس الوسيط أو السمسار عمله بنفسه إذا كان شخصا ا

زم ما التليذه ومن ثم فإنه يسأل شخصياً عن أية أخطاء تكون قد صدرت منه أثناء تنف

وق ي سفمتبع  به في عقد السمسرة أو ما فرضه عليه القانون ، أو طبقا لما هو

خصاً ط  شاألوراق المالية من أعراف أو عادات أو أصول ، وعادة ما يكون الوسي

ً ، والطبيعة المادية له ال يمكن بحال أن يزاول نشاطه إال ثاًل الل ممخمن  اعتباريا

ً يعبر عن إرادته ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يسأل ا ً طبيعيا ط لوسيشخصا

طأ الخ مثليه أم ال يسأل عن أخطاء ممثليه إذا كانمسؤولية مباشرة عن خطأ م

 منسوب فقط للمثل القانوني له ؟ 

ً ما يكون المدير المفوض أو عضو  الممثل القانوني للوسيط أو السمسار غالبا

مجلس اإلدارة، وأن ما يأتيه من تصرفات بناء على تعليمات صدرت اليه من الوسيط 

ً وعليه تنفيذها وبناء علي ذلك فإن كل ما يصدر عن الممثل القانوني له  شخصيا

وكأنها  صادرة من الوسيط شخصياً، فإن الخطأ الذى يقع من الممثل القانوني 

للوسيط قبل العميل وكأنه وقع من الوسيط ألنه يتصرف باسمه ولحسابه، وبناء عليه 

 ال يسأل الممثل القانوني وإنما الوسيط أو السمسار عن الخطأ الذى وقع بحق أحد
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العمالء، ونتيجة لذلك فإن دعوي المسؤولية ترفع ضد الوسيط وليس الممثل 

إن كان له  –القانوني له وهو المسؤول شخصياً عن تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض 

عما أصاب ) العميل( المدعي من أضرار جراء تصرف ممثليه  إال إذا  –مقتضي 

ثل القانوني له كان يستهدف من اثبت الوسيط أو السمسار أن المدير المفوض والمم

 وراء تصرفه ليس مصلحة الوسيط وإنما مصلحة الممثل الشخصية .

  -المسؤولية غير الشخصية للوسيط:  -2

ً طبيعياً،   ولكن إذا  قد يتولى إدارة شؤون الوسيط بنفسه فيما إذا كان شخصا

ون تولين اعتبارياً فال شك في احتياجه لشخص أو مجموعة من األشخاص الطبيعيي

ة د عدإدارة الوساطة، فبغض النظر عن مدير الوسيط أو ممثله القانوني فيوج

طروح الم مستخدمين يعملون عن تنفيذ ما يسند إليهم من أعمال إدارية، والسؤال

حد أا بحق ه خطماذا لو تصرف أحد موظفي الوسيط التابعيين له إدارياً مسبباً بتصرف

ه للتابع ظف اسأل الوسيط قبل العميل أم يسأل الموعمالءه مما سبب له ضرراً فهل ي

 إدارياً؟

 لوسيط،ف والإلجابة على هذا السؤال البد من تحديد طبيعة العالقة بين الموظ  

 سه تحتع نفومما ال شك فيه أنه توجد عالقة تبعية بينهم، فالتابع هو كل شخص وض

ب صلحته ولحساإمرة شخص آخر لتنفيذ ما يكلف به من أعمال تستند اليه لم

 قة بأنلعالاالمتبوع، والموظف اإلداري ما هو أال تابع للوسيط، ويترتب على هذه 

لعميل اصيب تيسأل الوسيط طبقاً للقواعد العامة عن خطا تابعيه عن أية أضرار قد 

 علي أساس انه ضامن لتصرفات التابع وانه يعمل تحت رقابته وإمرته.

حد تكبه أأ ارية تقع على الوسيط الناتجة عن خطوعلى ذلك يمكن القول بأن المسئول

  -موظفيه التابعين له بالشروط اآلتية: 

لعمل قد اوجود رابطة تبعية بين الموظف والوسيط وغالبا ما يكون مصدرها ع -1

سلطة  تبوعبين الموظف التابع والوسيط المتبوع، وبمقتضي هذه الرابطة يكون للم

نفيذه ع في تلتابخالل مجموعة األمر التي يتلقاها ا الرقابة والتوجيه على التابع من

 لها. 

أن يقع خطأ من التابع: والخطأ هنا يعنى مخالفة التابع لتعليمات المتبوع  -2

)الوسيط( وقع على العميل مما سبب له ضرراً، فال يسأل الوسيط إال بحصول الخطأ 

الرقابة على تصرفات  من أحد تابعيه، وحصول الخطأ هنا ناتج عن إهمال المتبوع في
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التابع، وللتخلص من هذه المسؤولية يمكن للوسيط انتفاء الخطأ من التابع له أو 

انتفاء الخطأ في الرقابة والتوجيه وتبقي هنا المسؤولية قائمة على التابع والذي 

 يمكن للعميل الرجوع عليه بالتعويض. 

واء سعملهم هم لاثناء تأديت أي األخطاء ترتكب -أن يقع خطأ التابع أثناء عمله:  -3

لدوام اعات ااء سبالتنفيذ أم بالمخالفة ألوامر الوسيط، وال يقصد خالل العمل أي أثن

قة العال ا أنالرسمي له وإنما يقصد بها وقت تنفيذ أو امر الوسيط في أي وقت طالم

ر ولم يقم ا للغيبيعهلبينهم قائمة، فإذا ما تسلم الموظف من العميل مثالً أوراقاً مالية 

أل ا يسبقيدها في سجالت الوسيط مما ترتب عليه تأخرها في عملية البيع، فهن

 الوسيط عن الضرر الناتج عن خطأ الموظف التابع له بالتعويض.    

ية سؤولوسؤاال آخر أال وهو إذا كان للوسيط فروع أخري فهل يسأل الوسيط م 

 شخصية عن تصرفات الفرع الخاطئة؟ 

سة لسيااا هو إال جزء تابع لألصل وهو المركز الرئيسي ينفذ الفرع للوسيط م

ول باأل العامة له وتعليماته وما يصدر عن المركز الرئيسي من قرارات تستهدف

 لتعاملايسر تحقيق مصلحة الوسيط، فغالبا ما يكون للمركز الرئيسي للوسيط فروع ت

 ً رع سم الفبا  عنه يعملمع العمالء وتستهدف مصلحتهم، ويكون للفرع ممثالً قانونيا

ب ينس ولحسابه وليس لمصلحته الشخصية، والفرع ما هو إال جزء من األصل وما

لمالي اسيط للفرع من أخطاء ينسب لألصل وبناء عليه إذا أخطأ ممثل الفرع عن الو

عواه فع دريسأل إما الفرع أو المركز الرئيسي للوسيط وللمتضرر من العمالء حق 

 ا أنها داخلة في اختصاصه  أو المركز الرئيسي .إما علي الفرع طالم

أن  بد لنافال ولطالما تحققت المسؤولية للوسيط أو السمسار أيا كان نوعها وشكلها

 مسارنتعرض بشيء من التفصيل حول عناصر المسؤولية المدنية للوسيط او الس

  -حتى نقف على مساءلته، لذلك سنتناول من خالل هذا المبحث اآلتي: 

  -عناصر المسؤولية المدنية للوسيط أو السمسار:   -مطلب األول: ال  

 عميل.بل الالخطأ الناتج عن تصرفات الوسيط أو السمسار ق -الفرع األول:      

 ية.المال وراقالضرر الذي أصاب العميل أو الشركة مصدرة األ -الفرع الثاني:      

 ل. العمي ي أصابالوسيط والضرر الذالعالقة السببية بين خطأ  -الفرع الثالث:      
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  -عزل الوسيط أو السمسار:  -المطلب الثاني: 

 عزل الوسيط قانوناً. -الفرع األول:     

 عزل الوسيط اتفاقا -الفرع الثاني:     

 المطلب األول 

 عناصر المسؤولية المدنية 

ر الصاد ألخططبقا للقواعد في القانون المدني فإن عناصر المسؤولية تتحدد با  

ببية طة سعن الوسيط وأن يرتب الخطأ ضرر محقق بالعميل، وأن توجد بينهما راب

لضرر بر اأي بين الخطأ والضرر حتى تكتمل عناصر المسؤولية ويلتزم الوسيط بج

ة ئيسيرالذي الحقه بالعميل، وفي ضوء ذلك سوف نقسم المطلب الى ثالث فروع 

    -تتناول اركان المسؤولية وهي: 

و أالعميل  الخطأ الناتج عن تصرفات الوسيط أو السمسار قبل -الفرع األول:    

 الشركة 

 الضرر الذي أصاب العميل. -الفرع الثاني:    

 لعميل صاب اأالعالقة السببية بين خطأ الوسيط والضرر الذي  -الفرع الثالث:    

 

 الفرع األول

 عميل الخطأ الناتج عن تصرفات الوسيط أو السمسار قبل ال

ً للقواعد العامة بالقانون المدني البحريني فقد نصت المادة   نصت علي 158طبقا

أن " كل خطأ سبب ضرر بالغير يلزم من أحدثه بالتعويض " وفى القانون المدني 

منه نصت علي أن "  كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من 163المصري بالمادة 

طبقا لما تقدم نتيجة اإلخالل بأحد ارتكبه بالتعويض ، وتنعقد مسئولية الشركة 

االلتزامات الملقاة علي عاتقها والناتجة عن العقد ) عقد السمسرة ( المبرم ما بين 

الوسيط أو السمسار والعميل والتي سبق وان تناولناها، ولفظ الخطأ بالقواعد 

ً أي يشمل نوعي الخطأ العقدي والتقصيري، وتتحقق المسؤولية  العامة ورد عاما

عقد إذا ما امتنع الوسيط عن تنفيذ ما التزم به بموجب عقد السمسرة أو مجرد بال
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التأخير في تنفيذ التزامه نحو العميل وسواء كان عن عمد أو إهمال ، ولكن أذا أمتد 

الخطأ الي الغير والذي ال تربطه عالقة تعاقدية مع الغير فإن المسؤولية تختلف هنا 

تستمد من الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح  وتصبح مسؤولية تقصيرية، ألنها 

ويصبح الخطأ هنا تقصيري ، وبعبارة أخري فإذا ما انحرف الوسيط أو السمسار 

في األوراق المالية عن السلوك المعتاد طبقا لما نصت عليه قوانين تنظيم سوق 

علي رأس المال ، او طبقاً لما هو معتاد بين الوسطاء في األوراق المالية وترتب 

فالغاية من اقرار نظام المسؤولية هذا السلوك ضررا للغير يلتزم أيضا بالتعويض .

العقدية هو محاولة جبر الضرر واعادة التوازن الى المراكز االقتصادية المختلة 

للمتعاقدين نتيجة االخطاء المنسوبة للوسيط في العالقة التعاقدية، فالمنطق يفرض 

ها النزاع بإلزام الطرف المتسبب في وقوع الضرر أن تقوم المحكمة المعروض علي

بأداء التعويض المناسب للطرف المتضرر العميل ويستوي في ذلك أن يكون هذا 

التعويض اصالحا للعيب أو الخلل الموجب للمسؤولية أو عبارة عن تمتيع الطرف 

 المضرور بمبالغ نقذيه اذا كان العيب أو الضرر مستعصيا عن إصالح الخطأ الذي

أحدثه الوسيط أو الشركة ، وبما ان مقدار هذا التعويض يختلف باختالف حجم 

 .  وخطورة الضرر الالحق بالمضرور فإننا سنقوم برصد معالم هذا التعويض

والقاعدة أن االلتزام الذي يقع علي عاتق الوسيط أو السمسار هو التزام ببذل   

بذل عناية الرجل المعتاد ) مالم عناية وليس بتحقيق نتيجة، فإذا ما قام الوسيط ب

يتفق علي غير ذلك كبذل عناية الرجل المهني الحريص ( فال ينعقد بشأنه أية 

من القانون المدني المصري يكون المدين  211/1مسئولية ، فقد ورد بالمادة 

ملتزما ببذل عناية عندما يكون " قد وفي االلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما 

لشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود، وهذا مالم ينص القانون أو يبذله ا

االتفاق علي غير ذلك " كما ورد بذات المادة في الفقرة الثانية منها " في كل حال 

يبقي المدين مسئوالً عما يأتيه من غو أو خطأ جسيم " ومن ثم وطبقاً للنصوص 

الوسيط مع العميل علي إعفاءه  المتقدمة يسأل الوسيط عن أخطائه حتي ولو اتفق

من المسئولية ، كأن يخفي علي عميله السعر الحقيقي الذي تم به الشراء . 

فالوسيط أو السمسار عليه أن يبذل في سعيه نحو اتمام الصفقة عناية الرجل 

المعتاد، وعند تقدير هذه العناية يؤخذ في االعتبار العادات واألعراف المتبعة 

يمكن االسترشاد بها عند تقدير السلوك الذي يتبعه الوسيط عند بالبورصة، والتي 

اجراء الصفقة مع المتعاقد اآلخر والعميل باعتباره مهنيا متخصصاً، وبالرغم من 

اتفاقنا حول نوع االلتزام الملقي على عاتق الوسيط إال أن الفقهاء اختلفوا حول نوع 

ضوء ما تقدم سوف يقوم الباحث االلتزام هل هو تحقيق نتيجة أم بذل عناية؟ وفي 
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أوالً بعرض أنواع الخطأ الذي سببه الوسيط بعميله سواء بصورة مباشر أم بصورة 

غير مباشرة، وهل التزامه نحو العميل بتحقيق نتيجة نحو اتمام الصفقة المتفق 

عليها في عقد السمسرة أم التزام ببذل عناية، وإذا كان التزام ببذل عناية فما هي 

 عناية المطلوبة؟ نوع ال

    -أوالً: تحديد المقصود بالخطأ: 

عن  الناتجوقدي طبقا للقواعد العامة فإن الخطأ ينقسم الى نوعان األول الخطأ الع

رضته ام فاإلخالل بالتزام عقدي، والخطأ التقصيري والناتج عن اإلخالل بالتز

 القوانين واللوائح.

ل اإلخال اتج عنالخطأ العقدي هو ذلك النكما سبق وأشرنا بأن  -الخطأ العقدي:  -1 

عقد أو عن ال ناشئبالتزام عقدي، ويتحقق اإلخالل إما بعدم تنفيذ المدين اللتزامه ال

ون المدني من القان 128نفذه تنفيذا معيبا، تأخر في تنفيذه، فقد نصت المادة 

او  بنقضه ستقلشريعة المتعاقدين فال يجوز ألحدهما ان ي البحريني على أن " العقد

 "  نون.تعديل أحكامة إال في حدود ما يسمح به االتفاق او ما يقضي به القا

المادة م ب1948لسنة  131المدني المصري رقم وهو نفس ما ردده القانون    

ن م 148ة لماد" العقد شريعة المتعاقدين " ورد بالمادة بالفقرة األولي من ا 147

 ً وء في ض لما اشتمل عليه ........" وذات القانون " يجب تنفيذ العقد طبقا

رد ونحو   علي النصوص المتقدمة فقد الزم المشرع المدين بأن يقوم بتنفيذ التزامه

ي ستوي ف، ويبالعقد، فإذا لم يقم بذلك تحقق الخطأ العقدي في حقه ولزم التعويض

ء عن افيذ جم تنعدم التنفيذ عدم قيامه أصال بالتنفيذ أو تراخيه في ذلك، وسواء عد

نه لم الما أطة ( عمد أو إهمال، أو كان عدم التنفيذ راجعاً لسبب أجنبي ) كقوة قاهر

ال فسببية ة اليقطع عالقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا أثبت المدين قطع رابط

ية في لمالاتقع عليه المسؤولية، فإذا أهمل الوسيط او الدالل في بيع األوراق 

قام  ، أوالعميل مما فوت عليه فرصة البيع بسعر جيد الميعاد المضروب من قبل

ما بقاً لطحدد بالبيع في غير الوقت المحدد في عقد السمسرة أو بسعر أقل مما هو م

له إخال اتفق عليه، كان مسؤوالً عن تعويض العميل عما أصابه من أضرار جراء

 بتنفيذ التزامه.

  -السمسرة:  طبيعة التزام الوسيط تجاه العميل الناشئ عن عقد
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زاما ون التد يكااللتزام العقدي والذي يترتب علي االخالل به مسؤولية عقدية ق   

وارد زام الاللتابتحقيق نتيجة معينة أو غاية محددة، أي تحقيق النتيجة المرجوة من 

 لي بذلاهدف يبالعقد، وقد يكون االلتزام ال يهدف الى تحقيق نتيجة محددة وانما 

قل تيد أو د تزلى غاية محددة،أي يلتزم المدين ببذل عناية معينة قالجهد للوصول ا

اد المعت لرجلحسبما يقضي به القانون أو االتفاق، فالعناية المطلوبة هي عناية ا

ص لحرياوالذي لو وجد في نفس ظروفه لبذل نفس العناية، وهناك عناية الرجل 

زام اللتلكن ما نوع اعلي تحقيق مصالحه الشخصية وهي أشد من النوع األول، و

تزام هو الأالذي يقع على عاتق الوسيط تجاه العميل والذي مصدره عقد السمسرة  

نوع  حديدببذل عناية أم بتحقيق نتيجة أو غاية معينة، يوجد خالف فقهي حول ت

الرأي،  نا هذاعتمداااللتزام أهو التزام ببذل عناية وما هي نوع العناية المطلوبة لو 

  وسيط ؟ا الم بتحقيق نتيجة معينة وهو اتمام الصفقة التي يلتزم بهأم هو التزا

الى أن التزام الوسيط أو السمسار هو التزام بتحقيق نتيجة  1يذهب الرأي األول  

وليس ببذل عناية: وسندهم في ذلك بأن القول بأن التزام الوسيط ببذل عناية ال 

 95ئحته التنفيذية رقم يتفق ما ذهبت اليه نصوص قانون سوق رأس المال وال

من القانون بأن الوسيط ) شركة السمسرة  18/2م والتي تقرر بالمادة 1992لسنة 

( تلتزم بضمان سالمة العملية التي توسطت فيها وتتحمل كامل المسؤولية عن 

جميع الصفقات التي قامت بإبرامها مالم تنفذ في الموعد المحدد، كما أنها تلتزم 

ة سليمة بدالً من األوراق المعيبة وذلك في حالة ما إذا نفذت بتقديم أوراق مالي

ً أو محجوزاً عليها ، ويري هذا  2عملية على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا

الرأي أن النصوص المشار اليها تقطع بأن التزام الوسيط هو تحقيق نتيجة وليس 

من صكوك األسهم أو بيعها فقط ببذل عناية ، فالتزام الوسيط مثالً بشراء مجموعة 

هو التزام محدد وال تبرأ ذمته من ذلك إال بتنفيذ هذا االلتزام، كما ذهب هذا الرأي 

الى أبعد من ذلك واعتبروا أن التزام الوسيط كالتزام الوكيل بالعمولة وفي مركز 

قانوني واحد من حيث أن الوكيل بالعمولة ضامن إلتمام الصفقة المكلف بها من قبل 

وكل من مالءة عميله وتسليم الثمن، ومن ثم فالتزامه هو تحقيق نتيجة وليس الم

بذل عناية وكذلك الحال بالنسبة للوسيط أو السمسار فهو يضمن الطرف الثاني 

المتعاقد مع العميل فيكون التزامه بتحقيق نتيجة، كما أيد هذا الرأي بحجة أخري أال 

ع على أن التزام الوسيط هنا هو التزام وهي أن الفقه والقضاء في فرنسا يكاد يجم

                                                             

 وما بعدها  235المرجع السابق  –راجع في ذلك د. هشام أحمد ماهر زغلول  1
 م المصري  1992لسنة  95من الالئحة التنفيذية للقانون  95راجع نص المادة  2
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بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية، وبنوا رأيهم على معيار االحتمال، فالتزام المدين 

يكون ببذل عناية اذا كانت النتيجة التي يراد تحقيقها محتملة والعكس، والتزام 

ً للتطبيق السابق ألن الهدف الذي يسعي ال يه الوسيط هنا هو تحقيق نتيجة طبقا

الطرفان في عقد السمسرة هي تسليم الصكوك والوفاء بالثمن، ومن ثم فإن أساس 

مسؤوليتها هو الخطأ العقدي المفترض، أي يفترض تحقق الخطأ من جانب الوسيط 

 في حال عدم تحقق النتيجة .

بذل تزام بو البأن التزام الوسيط ه -ويذهب الرأي الثاني علي عكس الرأي األول :

ري المص بتحقيق نتيجة، وسنده في ذلك ما استقر عليه قضاء النقضعناية وليس 

ا لم فكل م "صري في ذلك فيما يتعلق بتنظيم الوكالة بالعمولة في قانون التجارة الم

ي فامة يرد به نص خاص في الوكالة بالعمولة يتعين الرجوع الي القواعد الع

 17 لتجارةون الم ينظم قان القانون المدني في شأن تنظيم الوكالة العادية ، وحيث

لمدني نون ام طبيعة التزام الوكيل بالعمولة، فيكون الرجوع الي القا1999لسنة 

 كل هو التزاماعتبرت بأن التزام الوكيل قبل المو 704المصري فطبقاً لنص المادة 

ث أن لك وحيلي ذعببذل عناية الرجل المعتاد وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، وتطبيقاً 

 لسمساراأو  ة التزام الوكيل بالعمولة والوسيط واحدة فيكون التزام الوسيططبيع

 نحو العميل التزام ببذل العناية وليس بتحقيق النتيجة.

بان طبيعة التزام الوسيط  كطبيعة التزام  -ويذهب رأي ثالث تأييداً للرأي األول :

تزام ببذل عناية، ولكنهم الوكيل بالعمولة قياساً علي حالة الوكيل العادي هي أيضاً ال

تشددوا في نوع العناية المطلوبة فهي ليست بعناية الرجل المعتاد كما ذكر أصحاب 

الرأي لسابق وإنما يلزم من الوسيط أن يبذل في عنايته عناية الرجل الحريص وهي 

أشد أنواع العناية المطلوبة عند تنفيذ االلتزامات من طبيعة محتملة، وبناء علي ذلك 

الخطأ في جانب الوسيط إذا ما انحرف عن سلوك الشخص الحريص، وهو ما  يكون

ارتباط عمل شركات  -األول : -وذلك لسببين :1أيده رأي في الفقه المصري 

أن  -السمسرة داخل سوق رأس المال باالقتصاد القومي والمصلحة العامة الثاني :

فيجب عليه أن الوسيط في عالقته بالعميل شخص  متخصص  ومحترف لمهنته، 

يكون شديد الحرص عند إجراء إي تعامالت  لصالح العميل وأن يبذل في ذلك عناية 

الرجل الحريص بل أشد حرصاً، وال يتوقع منه أن يبذل في تنفيذ التزامه نحو العميل 
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عناية الرجل المعتاد، وعليه تقع مسؤوليته عن خطأه إذا لم يبذل في تنفيذ التزامه 

الرجل الحريص، وهذا الرأي ما يرجحه الباحث لما فيه من  قبل العميل عناية

الواقعية ما يستوجب معه مساءلة الوسيط نحو خطأه في عدم تنفيذ ما اسنده اليه 

العميل ولم يبذل في سبيل تنفيذه لها بالعناية المطلوبة وهي عناية الرحل المهني 

المالية، فال  الحريص باعتباره مهني متخصص في عمليات بيع وشراء لألوراق

يكتفي بعناية الرجل المعتاد ألن أي شخص ال يستطيع أن ينفذ ما يسند اليه من بيع 

لألوراق المالية مثالً حسبما يبغي العميل ، وإنما تأتي من متخصص وهو السمسار 

 أو الوسيط . 

   -تحقق ركن الخطأ في جانب الوسيط أو السمسار أو أحد تابعيه: 

هيا من تحديعد طبيععة التعزام الوسعيط وهعو التعزام ببعذل عنايعة المهنعي حسبما انت          

الحععريص ولععيس عنايععة الرجععل العععادي ، ومععن ثععم يتحقععق ركععن الخطععأ إذا مععا أهمععل 

الوسيط سواء عن عمد أو غير عمد عن إتمعام معا أسعند اليعه ، أو تراخعي فعي تنفيعذه 

يقعف عنعد حعد الوسعيط أو أو قام بالتنفيذ ولكعن لعيس بالصعورة المطلوبعة، والخطعأ ال 

الشعركة المصعدرة لععه بعل يمتععد الخطعأ أيضععا العي أحععد تابعيعه طالمععا أن عالقعة التبعيععة 

يشعترط المشععرع أن يكععون المتبععوع قععد اختععار  فععال  مازالعت قائمععة وقععت وقععوع الخطععأ

، وهعو معا 1تابعه إذ أن عالقة التبعية قعد تقعوم رغعم كعون التعابع فعرض علعى المتبعوع

" اذ قعررت رابطعة التبعيعة تقعوم 174المدني المصري في المادة نص عليه المشرع 

  ولو لم يطن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانعت لعه سعلطة فعليعة فعي الرقابعة و

                                                             

وجوب بيانها في دعوى المسئولية "  لما كان مفاد  –توجيه عالقة التبعية قوامها سلطة الرقابة و ال 1
من القانون المدني و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن  174نص المادة 

ً ال يقبل  الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم علي خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا
لعمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو إثبات العكس متي كان هذا ا

هيأت له إتيان فعله غير المشروع و تقوم عالقة التبعية كلما كان المتبوع سلطة فعلية علي التابع في 
وافر الرقابة و التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة علي الرقابة اإلدارية كما تقوم تلك العالقة علي ت

الوالية في الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار األوامر إلي التابع في طريقة 
أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه األوامر و محاسبته سواء في طريق العالقة العقدية أو غيرها و 

استطاعته ذلك ومن ثم فإن قوام عالقة  سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في
المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع علي التابع من سلطة فعلية في توجيهه و رقابته و يكفي لتحققها أن يقوم 
بها تابع أخر نيابة عنه و لحسابه بما الزمه ؛ أن يعني الحكم عند تكييف األساس القانوني لدعوى 

المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي  المسئولية التي يقيمها المضرور علي
أرتكبه تابعة علي أساس تلك المسئولية أن يعرض لداللة قيام عالقة التبعية و الوالية في الرقابة و 

/  12/  25ق جلسة  71لسنة  3608الطعن رقم  ,, التوجيه و يبين بما فيه الكفاية مدي توافر ذلك
المكتب الفني     –هيئة قضايا الدولة  – 2004 – 2002لنقض الصادرة سنة مجموعة أحكام ا - 2002
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التوجيه."، باإلضافة إلى أن نفس الشروط في تحقق مسؤولية المتبعوع ععن األفععال 

 التابع و هما :

 وجود عالقة تبعية. -

 يفة أو بسببها.خطا تأدية الوظ -

ملععه أي أنعه لععم يبعذل فععي ع ناهيعك علععى أن هعذه المسععؤولية هعي مسععؤولية مفترضععة.

ادات العنايععة المطلوبععة، وعنععد تقععدير تلععك العنايععة يجععب أن يؤخععذ فععي الحسععبان عععع

سععلوك  وأعععراف البورصععة المتبعععة بععداخلها والتععي يلععزم االسععتهداء بهععا عنععد تقععدير

لمععراد اكععون العميععل مالكععاً لععألوراق الماليععة الوسععيط، ومععن ناحيععة أخععري يجععب ان ي

ة نعت ملكيعالتصرف أو تتوافر لديه النية في شعراء أوراق ماليعة صعحيحة، فعإذا معا كا

كعععأن يكععون قعععد حصععل عليهعععا بطريععق غيعععر  -العميععل لعععألوراق الماليععة غيعععر صععحيح

 مشروع، أو كان الغعرض معن إبعرام الصعفقة غسعل أمعوال مصعدرها غيعر مشعروع أو

نفيعذ تفعإن ععدم  –ر فعي سععر الورقعة الماليعة أو منافسعة غيعر مشعروعة  إحداث تغيي

بقاً ط –البد فالوسيط ألمر العميل ال يعقد المسؤولية بشأنه، فلكي يتحقق ركن الخطأ 

 ة أن يكون العميل مالكاً ملكية صحيحة لألوراق المالي –للقواعد العامة 

   -ض لبعضها: ولكي نقول بتوافر حاالت الخطأ من جانب الوسيط نعر

باعتبار دور الوسيط يقف عند حد  -عدم التحقق من أهلية العميل وشخصيته :   

ً في التعاقد وإنما يتم مباشرة بين  التوفيق بين البائع والمشتري وال يتدخل مطلقا

العميل والمتعاقد اآلخر، إذا فالبد له التأكد من أهلية العميل قبل البحث عن المتعاقد 

كي ينفذ االلتزام الملقي علي عاتقه نحو عميله،  1هلية ال تفترض، اآلخر ألن األ

وهو إتمام الصفقة، فإذا ما تبين أثناء التعاقد أن العميل كان ناقص أو عديم األهلية 

مثالً فيسأل أمام المتعاقد اآلخر عن إهماله حول جمع المعلومات عن عميله، ألنه ال 

عميل، ألن من أهم واجبات الوسيط نحو يجوز للوسيط االدعاء بجهله بأهلية ال

المتعاقد اآلخر تبصيره بالبيانات الالزمة نحو العميل إلتمام العملية، فإذا ما أجري 

الوسيط عملية لحساب عميله غير المميز تسأل عن خطأها أمام الغير ألنه طبقاً 
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للقواعد العامة في القانون المدني المصري " ليس للصغير غير المميز حق 

 .   1تصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة "ال

ين ائرة بدلية أما إذا كانت الصفقة لحساب الصبي المميز فتكون تصرفاته الما    

لمصري امن القانون المدني  111/2النفع والضرر حسبما نصت علي ذلك المادة 

 ماليةلاق ا" إذا كان الصغير مميزا  فإن العمليات التي تكون محالً لها األور

ة لمصلح بطالباعتبارها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة لإل

ن سوغه القاصر، ويزول حق التمسك باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بل

ً والرشد أو إذا صدرت اإلجازة من وليه أو من المحكمة حسباً لألحوال  نون  للقاوفقا

ة عرض ون التصرف الصادر عن الصبي المميز" وفي ضوء النص المشار اليه فيك

ً مالية، إال إذا أجازه الصبي سن  بلوغه بعد لإلبطال إذا كان محل التعامل أوراقا

 ميز قدالم الرشد  أو من وليه أو من المحكمة حسب األحوال. أما إذا كان الصبي

شر ة عمانيحصل على إذن من المحكمة التجارية المختصة باإلتجار وكان أقل من ث

جزء من  لماليةاق اعاماً فإنه يكون كامالً لألهلية التجارية إذا كان نشاطه في األور

 مة.نشاطه التجاري المأذون له به، وعلى الوسيط أن يتأكد من إذن المحك

ن قانون م 10وإذ حدد المشرع البحريني صراحة سن األهلية التجارية بالمادة 

شرة سنة عكل بحريني بلغ الثامنة "  م والتي نصت على أن1987لسنة  7التجارة 

 باشرهايلتي ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية ا

   يكون اهال لالشتغال بالتجارة.

األمر الذي يرجع فيه للقواعد العامة في القانون المدني لتحديد القواعد التي تحكم  

ألهلية المدنية أم ناقصها أم عديم األهلية ، األهلية بوجه عام، وما إذا كان كاماًل ل

وإذا كان معيار تحديد األهلية هو معيار زمني ، إال أن المشرع من جهة أخري 

أعطى لمن أصابه عارض من عوارض األهلية حكم هؤالء كالمجنون والمعتوه 

فكالهما يأخذ حكم عديم األهلية ، أما السفيه وذي الغفلة فكالهما يأخذ حكم ناقص 

ألهلية، وهنا يجب علي الوسيط أو السمسار أن يتحقق من ذلك، أي ما إذا العميل ا

ً بأحد األمراض العقلية والتي تؤثر على األهلية وبالتالي تؤثر علي صحة  مصابا

التصرفات القانونية سواء بالبطالن المطلق أو البطالن النسبي، كما أنه علي 

ن أو المعتوه قد تم تسجيله، فإذا ما تم الوسيط التأكد بأن قرار الحجر علي المجنو

تنفيذ ما أمر به العميل المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر فال مسؤولية 
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علي الوسيط أما بعد تسجيل قرار الحجز فال يجوز للوسيط أو السمسار أن ينفذ ما 

لتصحيح أمر به العميل ألن تصرفاته في النهاية تنتهي بالبطالن المطلق غير قابل ل
ومن ثم تنعقد مسؤولية الوسيط علي ذلك ويسأل بالتعويض لكل من أصابه ضرر 1

 جراء إهماله في تتبع أهلية العميل .

سم ة كاالشخصيكما يجب على الوسيط أيضاً أن يتأكد من بعض بيانات العميل ال    

م أبيعي خص طبالكامل وعنوان المخاطبة فيه أو محله المختار، ونوع العميل أهو ش

تها شخصياعتباري ) شركة مثالً ( وهل مازالت مقيدة بالسجل التجاري تتمتع ب

عميل سية الن جنمالقانونية أم زالت عنها ، كما أنه على الوسيط أو السمسار التأكد 

ع اعة تضالصنووهو بيان في منتهي األهمية ، ألن الدولة ممثلة في وزارة التجارة 

ة امل معهم من جنسيات دول محددة خشيقائمة بأشخاص غير مرغوب في التع

ي فلتحكم ااية السيطرة المالية واإلدارية على الشركات المساهمة الوطنية  وبالنه

ذا ة ، فإلدولاجزء من اقتصاد الدولة، ألن هؤالء يكونون العداء لتلك الشركات أو 

، وني قان ما تم التعامل معهم فإن التصرف الذي تحقق لصالحهم ال ينتج أي أثر

 ويسأل هنا الوسيط أو السمسار عما أصاب الغير من أضرار جراء ذلك .

حكم  ضده وإذا كان العميل قد صدر ضده حكم بشهر إفالسه من عدمه ، فإذا صدر

ده تغل ي ضده بشهر إفالسه فال بد من التأكد من تاريخ شهر اإلفالس، ألن المحكوم

 منهاوة أي نشاط تجاري عن إجراء أية تصرفات قانونية وال يسمح له بمزاول

ملية عبرم يالتعامل في األوراق المالية ، فال يقبل من الوسيط أو السمسار أن 

فيجب  فالسلصالح عميله المحكوم ضده باإلفالس، أما إذا كانت قبل حكم شهر اإل

 الفالسهر اشأيضا النظر بعين االعتبار عن فترة الريبة وهي تلك التي تسبق حكم 

اطة لى وسعبعد الحكم فيكون التصرف فيها من قبل العميل بناء وتأخذ حكم فترة 

ً لوجود مانع قانوني أال و ً مطلقا  كم شهرهو حالسمسار أو الوسيط باطلة بطالنا

 اإلفالس . 

كما يجب على الوسيط أن يتأكد من أن العميل يعمل لحسابه أم لحساب الغير،    

من صفة الوكالة ومدى سريانها وهل  كأن يكون وكياًل عن العميل، وهنا عليه التأكد

هي وكالة عامة أم خاصة بشراء األوراق المالية أو بيعها، ألن الوكالة العامة هنا ال 

تصلح للتعامل في األوراق المالية، بل يلزم وكالة خاصة. فإذا ما تم عزل الوكيل 

فيسأل  وانقطعت عالقة الوكالة وتم تنفيذ أوامر الوكيل عن العميل بالرغم من ذلك

                                                             

 . 169فقرة  170المرجع السابق ص  –د. عبد الفضيل محمد أحمد  1



 - 3491 - 

الوسيط أو السمسار عن خطأه الناتج عن قبوله التعامل علي وكالة منتهية، أال أنه 

هنا كي تنعقد مسؤولية الوسيط ال بد من إخطاره بعزل الوكيل وبالتالي انتهاء صفته 

، فإذا لم يخطره بذلك ونفذ الوسيط ما أمر به الوكيل المعزول فال 1من قبل العميل

الحال بالنسبة لممثلي الشركات التجارية فيقع علي الوسيط مسؤولية عليه ، كذلك 

أو السمسار عبء التأكد من بقاء صفة ممثل الشركة وأنه يتعامل باسم الشركة 

وليس باسمه الشخصي، فإذا ما تم عزله من منصبه فعلي الشركة إخطار الوسيط 

ألصيل ذلك ) بذلك وإال تقع عليها مسؤولية التعامل مع من ال صفة له وال يتحمل ا

 شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ( . 

   -تسليم العميل أوراقاً مالية غير سليمة من الناحية القانونية:  

ار الي السمس اسطةقد تنتهي العملية القانونية التي أبرمها العميل مع الغير بو    

 أوبها صاح تسلمه أوراقاً مالية غير صحيحة كأن تكون مزورة أو غير منسوبة الي

ولية المسؤ وسيطمالكها العميل إذا ما رغب في بيع أوراقه المالية، ولكي يتفادي ال

عامل حل التية معن بيع أوراقاً مالية غير صحيحة عليه أن يتأكد بان األوراق المال

م ال يل أمنسوبة الى مالكها بأن يطلع على االسم المدون فيها أهل باسم العم

كات ن شرلصك، أو أن تلك األوراق غير صادرة عومقارنته باالسم المدون علي ا

دة متهت المساهمة والمرخص لها بإصدار أسهما أو سندات في اكتتاب عام أو ان

في فصك، استعمالها أو سبق استعمالها، ومن المفترض تسلمها للشركة مصدرة ال

ً سليمة ع ً كل هذه الحاالت ينبغي علي الوسيط أن يسلم العميل أوراقا عن  وضا

ية اً مالوراقأراق الغير صحيحة، وإال يعد مسؤوال عن خطأه في تسليمه للعميل األو

نفيذية  من الالئحة الت 96لم يتأكد من صحة ملكيتها ، وفي ذلك تنص المادة 

سمسرة م بشأن سوق رأس المال علي أن "تلتزم شركة ال1992لسنة  95للقانون 

 داولهائز ترقة مالية غير جاالتي نفذت عملية علي خالف أوامر العميل أو علي و

إال لبة، ولمطاقانوناً أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خالل أسبوع من تاريخ ا

ي فسبب وجب عليها تعويض العميل وذلك دون إخالل بحقها في الرجوع علي المت

 التعويض " . 

وراق كما يعد مسؤوالً أيضا أمام الغير عن خطأه في ثبوت عدم ملكية العميل لأل   

المالية الراغب في بيعها، ألن الوسيط عليه أن يتأكد من ملكية األوراق المالية 
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لعميله بأي طريق كان مع مراجعة الشركة مصدرة األوراق المالية أهل صدرت 

باسم عميله أم ال إذا كانت اسهماً إسميه أما إذا كانت لحامله فعليه أيضاً أن يتأكد 

صحيحة وأنه لم يحصل عليها بطريق غير مشروعة  من أن حيازة العميل لها حيازة

كسرقة مثالً أو بطريق االحتيال، أو انها غير محجوز عليها لدين عليه في للغير 

 والتي أوقعها تحت رهن. 

  -: إخالل الوسيط بتنفيذ التزامه بتسليم األوراق المالية أو الثمن  

وراق المالية الناتجة عن فالتزام الوسيط أو السمسار نحو عميله هو تسليمه األ  

شراءه لها بموجب ما اتفقا عليه في عقد السمسرة في حالة إذا رغب العميل في 

شراء أوراق مالية، أو الثمن إذا رغب في بيع أوراقاً مالية مملوكة ملكية صحيحة 

له، فعلي الوسيط تسليم العميل األوراق المالية أو الثمن في الموعد المحدد المتفق 

قد السمسرة أو المدة التي يحددها القانون علي ذلك، والتأخير في عملية عليه بع

التسليم ال يترتب عليه بطالن عملية البيع وإنما إذا أصاب العميل ضرراً التزم 

بالتعويض، مع الزامة بالتسليم بطريق التنفيذ الجبري، ويتم التسليم طبقاً للمواعيد 

إذا كان عدم التسليم راجعاً ألسباب خارجة عن ف 1المحددة وفقاً لقواعد إدارة السوق 

إرادة الوسيط كأن رفض البائع تسليم األوراق المالية أو سرقت منه أو فقدها 

ً عن إرادته وال يد له فيه حتى ال  فللوسيط أن يثبت أنه أن عد التسليم كان خارجا

 تنعقد مسؤوليته .

لتزامه ط من الوسياتى تبرأ ذمة ويكون التسليم لذات العميل أو من يمثله قانوناً ح  

ية لمن المال وراقنحو العميل، فإذا كان العميل ناقص أو عديم األهلية يتم تسليم األ

 يمثله قانوناً.

  -إفشاء إلسرار العمالء: 

تقع علي الوسيط المالي وهو التزامه بأسرار عمالئه  من أهم االلتزامات التي 

ومصدر االلتزام قد يكون العقد المبرم بين العميل والوسيط المالي، وقد يكون 

مصدر التزام الوسيط بالسرية هو القانون، فكما سبق وأشرنا الى أن التزام الوسيط 

المهني الحريص، هو التزام ببذل عناية ودرجة العناية المطلوبة هي عناية الرجل 

وعليه يلتزم الوسيط بالمحافظة على المستندات المسلمة اليه واألوراق المالية 
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لحفظها لحين التصرف فيها بالبيع أو المبادلة وعدم إفشاء ما بها من بيانات للغير 

خاصة منافسي العميل، فاإلفشاء في ذاته يعد جريمة إفشاء األسرار يسأل عنها 

 جنائياً .

 1م1992لسنة  95من القانون  64انون المصري نجد نص المادة وفي الق   

يعاقب كل من أفشي سراً اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعاً منه هو أو زوجته أو 

أوالده بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال 

افة الي جزاء تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، باإلض

إداري يتمثل في الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط الذي وقعت بسببه الجريمة 

 لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات .

ً أي من  ويأخذ حكم الوسيط ممثله القانوني وأي من موظفيه التابعين له إداريا

شى يعملون تحت إدارته فالخطأ الذي وقع من أي منهم يسأل عنه الوسيط، فلو أف

أي منهم عن أسرار عميل ما بحكم عمله يعد خطأً وكأنه صادر عن الوسيط، ويسأل 

، وال يمنعه بعد ذلك في 2هنا من خالل دعوي مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه

تحريك دعوي الرجوع على تابعه الذي تسبب في إحداث الضرر بمقدار التعويض 

أما إذا أناب الوسيط غيره في إتمام  الذي دفعه الوسيط للعميل للضرر الذي أصابه،

وإذا كان  3الصفقة فيسأل كل منهم بالتضامن عن األضرار الناتجة عن خطأ النائب

الوسيط ضمن مجموعة وسطاء اتفق معهم العميل لتنفيذ عملية لبيع األوراق 

المالية مثالً كان مسؤوال معهم بالتضامن عن أي خطأ وقع منهم كإفشاء سرية 

 215انب أحدهم وهو ما نص عليه صراحة المشرع البحريني بالمادة العميل من ج

علي أنه " اذا فوض عدة داللين لعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل 

 المكلفين به اال اذا رخص لهم في العمل منفردين" 

     -نطاق التزام الوسيط بالمحافظة علي سرية العمالء: 

ى أسرار عمالئه من أهم االلتزامات القانونية التزام الوسيط بالمحافظة عل

من قانون سوق رأس  230والتعاقدية الملقاة على عاتقه، وبالنظر الي نص المادة 
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المال السبق االشارة اليها نجد أنها حددت االشخاص الملزمين بالسرية، باإلضافة 

ني الذي الي الى ما يتم المحافظة علية من أسرار في حوزة الوسيط، والمدي الزم

 يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية تلك المعلومات.

و أفأما من حيث نطاق االلتزام الشخصي فقد قصد المشرع شركة السمسرة 

ً ا ً ما يكون شخصا ن أل –ريا عتباالوسيط المالي، ونظراً ألن الوسيط المالي غالبا

ية توصالالمشرع المصري قصر مزاولة مهنة الوساطة فقط على شركة المساهمة و

لك من أتي ذفمن الصعوبة بمكان تصور إفشاءه إلسرار عمالئه، وإنما ي -باألسهم 

مات ن معلوزن مخالل العاملين التابعين له من مديرين وإداريين والعاملين لما يحو

 عاملينا اليجب الحفاظ عليها، فال يقصد المشرع هنا الوسيط كشخص اعتباري وإنم

 لتزام بالسرية. لديه والواقع عليهم هذا اال

ميل الع ومن حيث موضوع االلتزام بالسرية، فهو أية بيانات أو معلومات تخص

 وزهاسواء كانت بيانات شخصية له أو معلومات حول نوعية األوراق التي يح

افة كالوسيط وعددها وأسم الشركة المصدرة لهذه األوراق المالية، وكذلك 

 ص التيقراط والمكاتبات واألشرطة واألالمراسالت المتبادلة بين العميل والوسي

لي عفظة تخص العميل، وباإلجمال يمكن القول بأنه عند التزام الوسيط بالمحا

رية لجوهاالسرية يدخل في نطاقها المعلومات الشخصية أو المالية والمعلومات 

ال من حأية وغير الجوهرية فهو التزام مطلق علي عاتق الوسيط ، فال يجوز لها ب

ن ه أم ععميلل إفشاء أسرار عمالئه للغير سواء عمداً بقصد الحاق الضرر باألحوا

ل أو ي سجغير عمد من خالل إطالع الغير خلسة علي بيانات لعمالئه كاطالعه عل

ة النهايبتزم لأحد مراسالت العمالء له، وهنا تنعقد المسؤولية علي الوسيط والذي 

ر سيط سواء العمدي أم غيبتعويض العميل الذي أصابه ضرر جراء خطأ الو

يله رار عمي أسالعمدي، إال إذا أثبت بكافة طرق اإلثبات أنه أتخذ في المحافظة عل

نه مطلوبة الم الحيطة والحذر من أجل المحافظة علي أسرار عميله وأنه بذل العناية

 وهي عناية الرجل المهني الحريص . 

لق نحو عدم إفشاء أية أسرار إال أنه إذا كانت هذه هي القاعدة أي االلتزام المط

ً كان نوع البيان أو المعلومة المراد إفشاء سريتها، إال أن هذا الحظر  للعميل وأيا

ضرورة النص عليها العتبارات تتعلق  1يرد عليه استثناء يري فيه المشرع

بالمصلحة العامة ولضمان مباشرة الهيئات الرقابية لدي الدولة من مباشرة مهامها 
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نهاية يؤدي الي مصلحة العميل، كتمكين إدارة البورصة والجهات الرقابية ألنه في ال

القضائية علي حد سواء في االطالع علي بيانات العمالء وفي الحدود المقررة 

ً االطالع عليها مع االخذ في االعتبار  ً ، كما يجوز لغير هذه الجهات أيضا قانونا

ير، كالورثة أو الشركة األم إذا الضوابط غي عملية االطالع حتي ال تصل الى الغ

ً لشركة تجارية، أو الشريك المتضامن في شركة التضامن، كما  كان العميل فرعا

يجوز للولي أو الوصي االطالع علي أسرار من في واليته أو وصايته للقصر أو 

 المحجور عليهم ، كذلك يجوز للمساعد القضائي المعين من قبل المحكمة . 

  -الزمني اللتزام الوسيط باالحتفاظ بالسرية:  أما من حيث النطاق

قانون سوق لمن الالئحة التنفيذية 230حسبما أكد عليه المشرع المصري بالمادة 

ن لتعاقد بيم ما قرره من التزام شركة السمسرة طيلة فترة ا1992لسنة  95المال 

تزم أنه يلب عنييالعميل والوسيط وحتي بعد انتهاء العالقة التعاقدية بينهما، وهذا 

ً الوسيط بالمحافظة علي السرية حتي بعد انقضاء العالقة التعاقدية أ  ان سببكيا

 علي االنقضاء، والسبب يرجع الي أن مهنة الوساطة خاصة في مجال التعامل

لعميل رضها ايفت األوراق المالية تقوم علي الثقة واألمانة وأخالقيات المهنة والتي

علي  لوسيطاالسمسرة لدية، اال أذا اتفق العميل مع في الوسيط عند ابرامه عقد 

، إال إلرادةان امدى زمن محدد ينتهي فيه التزام الوسيط بالسرية إعماالً لمبدأ سلط

لمدي نحصر اأن يكأنه يحده من ناحية أخرى اال يكون االتفاق مخالفاً للنظام العام، 

 الزمنى في عملية واحدة أو بعد انتهاء مدة محددة.

 الثاني  الفرع

 الضرر الذي أصاب العميل  

ً كان      ال يكفي الخطأ بذاته لقيام المسؤولية المدنية قبل الوسيط أو السمسار أيا

صورته وأيا كان حجمه وأيا كان مصدره، وإنما يلزم لقيام المسؤولية أن يسبب 

د الخطأ الصادر عن الوسيط أو السمسار سواء منه شخصياً أو من أحد تابعيه أو أح

فروعه ضرر بالعميل أو الغير، والضرر هو األذى الذى يلحق بالعميل في حق من 

حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة 

والضرر الذي يصيب العميل جراء خطأ الوسيط قد يتمثل في فوات  1مالية أو لم يكن
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 -خسارة التي قد تلحقه.  وهو نوعان: فرصة تحقق ناتج مادى أو قد يتفادي خطر ال

الضرر المادي وهو ما يصيب المضرور في جسمه أو ماله طبقاً للقواعد العامة، أما 

الضرر األدبي أو المعنوي فهو ما يصيب المضرور في شعوره أو شرفه أو 

عاطفته، ولم تفرق التشريعات المختلفة بين نوعي الضرر عند قيام المسؤولية 

صرها المعروفة، إال أن الفرق بينهما ينحصر فقط في حجم التعويض أو المدنية بعنا

نطاقه أهل صادر عن خطأ تقصيري أم تعاقدي. وهنا تجدر اإلشارة الي الضرر 

ً للقواعد العامة فال يعوض  المتحقق قد يكون مباشراً أو غير مباشر، وطبقا

ً كان أم غير متوقع. إ ال أن هذا يدور في المضرور إال عن الضرر المباشر متوقعا

نطاق المسؤولية التقصيرية أم في نطاق المسؤولية العقدية فال يسأل إال عن الضرر 

، ومن هذا 1المباشر المتوقع كقاعدة عامة اال في حالتي الغو والخطأ الجسيم 

المنطلق سوف نتولى عرض أنواع الضرر مع تحديد نطاق التعويض عن الضرر 

  -وذلك علي النحو التالي :مع بيان كيفية إثبات الضرر 

 أنواع الضرر التي تصيب العميل . -أوالً :

 نطاق التعويض عن الضرر . -ثانياً :

 اثبات ركن الضرر  -ثالثاً :

  -أوالً: أنواع الضرر التي تصيب العميل: 

له، و ماأسبق اإلشارة الى أن الضرر المادي وهو ما يصيب المضرور في جسمه  

قص من ينت لعميل ذات قيمة مالية، فالضرر المادي هو الذيأي اإلخالل بمصلحة ا

مالً، ون محتن يكذمة العميل المالية، ويجب أن يكون هذا اإلخالل محققاً فال يكفي أ

  -وعليه فإنه لكي يتحقق الضرر المادي للعميل البد من توافر شرطان: 

  -هو اإلخالل بمصلحة مالية للعميل:  -األول: 

الوسيط يعد من قبيل الحقوق الشخصية مصدره العقد المبرم  حق العميل قبل   

بينهم ) عقد السمسرة ( حيث يلتزم بموجب هذا العقد بالتوسط لشراء أو بيع ما 

بحوزة العميل من أوراق مالية مقيدة بالبورصة صالحة للتداول مع التزامها بإتمام 

مات تتعلق بالعميل، كما العملية حسبما اتفقا عليه الطرفان ، وعدم إفشاء أية معلو
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تلتزم أيضا عند إتمام عملية لبيع أوراق مالية أن يكون في الميعاد المحدد وبالثمن 

المتداول وقت تلقي األمر، فاإلخالل بهذه االلتزامات يترتب عليه حتما ضرر مادي 

يصيب العميل في ماله، فعد البيع لألوراق المالية في الميعاد لمحدد يترتب عليه 

بالسعر األقل والفارق يمثل خسارة للعميل، كما أن إفشاء الوسيط لسرية  البيع

المعلومات كبيان نوع األوراق المالية أو عددها أو الشركة مصدرة األوراق يعد 

إخالالً  اللتزام الوسيط نحو العميل ، األمر الذي يعد في جانب الوسيط خطأ 

الوسيط مثالً ببيع أوراق مالية  يستوجب المسؤولية، فاألمر الصادر من العميل الى

بناء علي معلومات من الوسيط بأن سعرها الحالي مبلغ معين وتبين فيما بعد أن 

سعرها أعلي من السعر الذى باع به الوسيط والفارق بينهما يمثل خسارة للعميل، 

وهو ما يعد خطأ واضحاً يستوجب تعويض العمل عما لحقه من خسارة وما فاته من 

 كسب .  

  -أن يكون الضرر محقق الوقوع:  -لثاني: ا

ويقصد بالضرر المحقق الوقوع الذي وقع بالفعل أو سيقع حتما في المستقبل     

طالما أن تحققه أمرا مؤكدا ، أي أن الضرر ثابت يقيناً ال احتماليا ويستوي أن يكون 

ً للعميل بناء على أم ره غير جائز قد وقع بالفعل ، كأن تشتري الشركة أوراقاً ماليا

التعامل فيها قانوناً، أو الضرر سيقع مستقباًل في حالة إذا ما أفشى أحد العاملين 

التابعين للوسيط أو الوسيط نفسه أسرار عميله خاصة إذا كان األخير ذو سمعة 

وال  1تجارية ومركز تجاري معروف، والضرر المستقبل متفق عله فقها وقضاء
                                                             

لحكم ترط لشي(  وهو ما استقرت عليه أحكام النقض المصرية في أحد أحكامها فقد قضت بانه " 1)

لضرر اهذا  بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخالل بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون

 حق لهذا توفر محققاً فإذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فال بد من

تيجة ني يدعيه الذ خصالغير يعتبر اإلخالل به ضرراً أصابه، وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للش

رصة ئم وأن فمر دالوفاة آخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله فعالً وقت وفاته وعلى نحو مست

بفقد  فرصة االستمرار في ذلك في المستقبل كانت ومحقة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من

 عائلة ويقضي له بتعويض على هذا األساس.

 (.330مجموعة أحكام النقض المصرية ص 99ق  7س  13/3/1956)نقض جلسة 

وفي حكم آخر عن التعويض عن الضرر المحقق فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " من المستقر 

أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي اإلخالل بمصلحة مالية  –في قضاء هذه المحكمة  –عليه 

ً بأن يكون  وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر للمضرور، وأن يكون الضرر محققا

، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فال يكفي للحكم بالتعويض، كما إنه إذا  -00000المادي 

ً محتمالً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، وال يمنع  كانت الفرصة أمرا
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عويض عن الضرر، فالضرر المستقبل تحقق بالفعل يمكن عده استثناء من مبدأ الت

ولكن تراخت آثاره كلها أو بعضها مستقبالً ، فالعميل الذي كشفت أسراره للغير قد 

أصابه بالفعل ضرر محقق حتي وإن تراخت آثاره مستقبالً بأن تم بيع أوراقه المالية 

 بخساره أو عجزه عن الكسب مستقبالً .

و ، وهالمحقق الوقوع فهناك الضرر االحتمالي وعلي غرار الضرر المستقبلي

 مين والالتخالضرر الذي ال يمكن التعويض عنه ألنه يدخل فيه عنصر االحتمالية و

رتفعت اإذا فيمكن القول بأنه ضرر محقق يمكن التعويض عنه إال إذا تحقق بالفعل 

يه، ادر الالص أسعار األسهم مثالً وطلب العميل من الوسيط بيع األسهم ونفذ األمر

 ض، ألنتعويوباع باألسعار العادية دون ارتفاع في قيمتها فال يسأل الوسيط بال

ربح، مية البحت االحتمال هنا أن تباع هنا وراد في عدم تحقق الربح وال يمكن القول

كن  يمالإال أنه يجب من زاوية أخري التفرقة ما بين الضرر االحتمالي الذي 

 مراً أرصة والتي يجب التعويض عنها إذا كانت التعويض عنه وبين تفويت الف

تطرح  سوف محتمالً، فإن تفويتها أمر محقق، فإذا علم أحد العمالء أن شركة ما

 ي شراءاع فأسهماً لالكتتاب العام بهدف زيادة رأسمالها وطلب من الوسيط ان يس

ي فمل أه مليناألسهم بعدد كبير كي يتسنى له بيعها بسعر أعلي ، إال أن أحد العا

قيقها ن تحمتابعة األمر للعميل مما فوت عليه فرصة تحقيق مكاسب كان من الممك

مكننا يهنا لو أن الشركة أنهت إجراءات القيد وشراء األسهم حال صدور االمر، و

ض تعويالقول بأن الشركة قد فوتت عليه فرصة تحقيق أرباح ، ومسألة حجم ال

  .العناصر المحيطة بالصفقة  فإنها ترجع لتقدير قاضي الموضوع في ضوء

     -الضرر األدبي أو المعنوي: 

نحو اعتبار الضرر األدبي كالضرر المادي من حيث  1فقد استقر الفقه والقضاء  
التعويض وأنه يصلح أساساً للتعويض وأنه يجب أن تتوافر فيه ذات الشروط التي 

ن الضرر األدبي تطلبها التعويض عن الضرر المادي فقد اختلف الفقه حول كو
يجوز التعويض عنه من عدمه وسبب الخالف هو أن الضرر األدبي ال يقوم بمال 

والضرر المادي حسبما استقر عليه القضاء  ومن الصعوبة تحديد مقدار التعويض،
                                                                                                                                                           

ناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق القانون من أن يدخل في ع

الطعن رقم  -)نقض مدني .   هذه الفرصة إال أن ذلك مشروط بأن يكون هذا األمل قائماً على أسباب مقبولة

 مجموعة أحكام النقض المصرية( 22/5/2005جلسة  -ق  74لسنة  3853

 . 247اإلشارة اليه  المرجع سابق –د. عبد هللا الطائي  1 
 وما بعدها.  243المرجع سابق اإلشارة اليه ص  –راجع د. عبد هللا الطائي  1
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هو ما يصيب الشخص في مصلحة مالية ، أما الضرر األدبي فعلي خالف الضرر 
ملموسة وإنما قد يصيب اإلنسان في شرفه المادي أي ال يصيبه في مصلحة مادية 

أو اعتباره أو عاطفته أو شعوره  أو سمعته بين أوساط التجار أو المستثمرين . 
وهو ما نصت عليه وأكدته القواعد العامة في القانون المدني البحريني بالمادة 

 والتي نصت على أن "  162
 .أدبيا كان وول الضرر المشروع غير العمل عن التعويض يتناول -أ  

 أو جسماني أذى من الشخص يلحق ما األخص على األدبي الضرر ب_ ويشمل 

 أو بحياته المساس نتيجة نفسي

 األدبي أو االجتماعي بمركزه أو بسمعته أو بشرفه أو بعرضه أو بحريته أو بجسمه

 الحزن من الشخص يستشعره ما كذلك األدبي الضرر كما يشمل .المالي باعتباره أو

  سى ".واأل

دبي على ويشمل الضرر اال - تناول التعويض عن الضرر ولو كان ادبياوالتي ت  

 االخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي، نتيجة المساس بحياته او

ي االدب ي اوبجسمه او بحريته او بعرضه أو بشرفه او بسمعته او بمركزه االجتماع

 الحزن ص منكذلك ما يستشعره الشخ او باعتباره المالي. كما يشمل الضرر االدبي

لك ال ذ ع. ومواألسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه

ب األقاراج ويجوز الحكم بالتعويض عن الضرر االدبي الناشئ عن الوفاة اال لألزو

 الى الدرجة الثانية. 

ذا تحققا بالفعل ويستوى الضرر المادي مع األدبي في وجوب التعويض عنهما إ    

، وسواء كنا بصدد مسؤولية عقدية أم تقصيرية فحسب نص المادة 1أو مستقبالً 

من القانون المدني المصري " يشمل التعويض الضرر األدبي أيضاً، ولكن  222/1

ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل الي الغير إال إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طلب به 

 2الدائن أمام القضاء " 

                                                             

1  
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في -وعلى ما جرى به قضاء النقض  -من المقرر 2"         

ضا أن تعين العناصر حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض ، كما أنه من المقرر أي
قانونا للضرر والتي جب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة 
النقض ، وأنه يتعنى أن يكون الضرر مباشرا محققا ومن ثم فال يجوز التعويض عن ضرر غير مباشر أي 

ين أن يكون التعويض قاصرا على ال يتصل بالمضرور كما ال يجوز التعويض عن الضرر االحتمالي، ويتع
جبر الضرر الذى يلحق بالمضرور نفسه . لما كان ذلك وكان اسم المطعون فيه قد قضى = =للمطعون 
ضده الثالث بالتعويض على سند من القول بأن هذا المبلغ تعويض عما أصابه من ضرر أدبى دون أن يبين 
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ه عدة ر فيإال أن الضرر المادي والمعنوي والذي يجوز التعويض عنه يلزم تواف

  -شروط: 

ً أي وقع بالفعل، أو على األقل سيقع حت -1   ً فأن يكون الضرر محققا ي ما

 المستقبل طالماً أن أمر تحققه صار مؤكداً.

ة مصلح وقاً أأن يكون الضرر قد أصاب حق من الحقوق للعميل قانوناً أو اتفا -2 

 مشروعة له 

 إلخاللاج عن أن يكون الضرر الذي وقع علي العميل ضرراً مباشراً، أي النات -3 

 رضي أوير مبالتزام عقدي أو تقصيري كعدم تنفيذ االلتزام أو تنفيذه على نحو غ

 التأخير في عملية التنفيذ.

 اءلقضبمعني أن يقع على شخص العميل، وعلى ا -أن يكون الضرر شخصياً:  -4

ءه إال د ابناو أحأأن يتأكد من ذلك، ومن ثم ال يقبل دعوى أياً من النائب عن العميل 

من  ورثهمفي حالة الوفاة فيكون للخلف العام الحق في طلب التعويض عما أصاب 

 الحكم يجوز من القانون المدني البحريني بأنه " ال 163ضرر تطبيقاً لنص المادة 

 الدرجة لىإ واألقارب لألزواج إال الوفاة عن ناشئال األدبي الضرر عن بالتعويض

 ع عليهي وقوبناء على ما سبق فال تقبل دعوي التعويض اال للعميل الذ الثانية،

 الضرر شخصياً أو من مورثه. " 

   -إثبات ركن الضرر: 

ذا ون هيعد ركن الضرر من أهم أركان المسؤولية الستحقاق التعويض وبد    

ن ععويض الضرر بنوعيه المادي واألدبي ال يمكن بحال التالركن أي بدون ركن 

قام ال تهذا الخطأ، بعبارة أخري لو توافر ركن الخطأ فقط دون تحقق الضرر ف

 المسؤولية.

فمن األهمية بمكان أن يكون الضرر موجود ومتحقق بالفعل ناتج عن الخطأ    

ل، والضرر هنا ال يعني الذي ارتكبه الوسيط  أو علي األقل تحققه حتما في المستقب

                                                                                                                                                           

هذا القضاء وهو ما ال يغنى عنه ما ساقه في هذا وجه هذا الضرر أو عناصره أو األسس التي بنى عليها 
الصدد بالنسبة لباقي المطعون ضدهم الختالف عناصر التعويض األدبي المذكورة بالنسبة لألب واألم عن 

  تلك الواجب البيان بالنسبة لألخ فانه يكون صعبا بالقصور في هذا الخصوص
 وعة أحكام النقض المصرية  (م  مجم 27/11/1984ق جلسة  54لسنه  1111)الطعن رقم  
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علي سبيل المثال تقاعس الوسيط عن تنفيذ ما أمره به العميل ولكن علي العميل 

إثبات أن خطأ الوسيط هو الذى سبب له الضرر الشخصي والمباشر، فليس معني 

عدم تنفيذ الشركة اللتزاماتها قبل العميل أن يتحقق الضرر، وعلى من يدعيه إثباته 

إلثبات ومنها البينة والقرائن  فالضرر كالخطأ واقعة مادية يجوز وله في ذلك حرية ا

إثباتها بكافة طرق االثبات ، وبالعموم فإن وقوع الضرر مسألة موضوعية يفصل 

فيها القاضي وال  رقابة عليه من محكمة التمييز ، ويدخل ضمن رقابة محكمة 

 1انتقاله الى ورثته .التمييز أيضاً التعويض عن الضرر األدبي للعميل شخصياً او 

 الفرع الثالث 

 العالقة السببية بين خطأ الوسيط وضرر العميل 

صدرة الم إذا قام الخطأ من جانب الوسيط وثبت في حقه أو من جانب الشركة   

تعويض لكفي يلألسهم ورتب ضرراً محققا بالعميل وثبت بالفعل الضرر للعميل، فال 

ر، والضر لخطأاد من توافر رابطة السببية بين العميل عما أصابه من أضرار، بل الب

 لماليةاراق بمعنى أن يكون الخطأ الصادر من الوسيط أو من الشركة المصدرة لألو

ق  يستحأال الوهو الذي سبب الضرر، وال بد من اثبات  وجود هذه الرابطة السببية  

 العميل التعويض النقطاع رابطة السببية .

لركن الثالث من أركان المسؤولية، وهى تعد الرابطة وتمثل رابطة السببية ا   

المباشرة بين الخطأ والضرر وذلك ألن الخطأ هو السبب في حصول الضرر وهو 

يعد النتيجة الطبيعية للخطأ المرتكب، والخطأ هنا واقع من الوسيط نفسه أو أحد 

ونيا أو تابعيه أو من الشركة المصدرة لألوراق المالية والذي يفترض إخالال قان

ً أو عقدياً  عقديا من جانبهم، فإذا كان الخطأ الحاصل لم يشكل بذاته إخالال قانونيا

بالعميل فال يصلح تماما  اعتبار الخطأ هنا موجب للمسؤولية حتي يكون الضرر 

المتحقق مبنياً علي الخطأ، كما ال يكفي لتحقق مسؤولية الوسيط ارتكابه لخطأ أثناء 

وإصابة العميل بضرر وإنما يجب أن يكون هذا الخطأ هو عمله أو بمناسبة ذلك 

الذى الحق ضررا بالعميل دون غيره، وعالقة السببية وإن ارتسمت بوصفها رابطا 

للسببية إال أنها تمثل ركنا مستقاًل عن كالهما ) الخطأ والضرر(، فقد توجد رابطة 

الرابطة وذلك السببية دون خطأ والعكس صحيح فقد يوجد الخطأ بدون وجود هذه 

في أحوال انقطاع هذه الرابطة لوجود سبب أجنبي أو خطأ المضرور ذاته أو كان 

                                                             

.  وراجع في ذلك أيضا الدكتور / محمد فراج 692المرجع السابق ص  –د. هشام أحمد ماهر زغلول  1
 وما بعدها  526عمر المازني المرجع السابق ص 
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الخطأ من الغير وليس من الوسيط أو الشركة، أما إذا ثبت بالفعل أن الضرر كانت 

نتيجة حتمية لخطأ الوسيط أو الشركة فال يعفي أيا منهم من المسؤولية العقدية أو 

بإثبات أن انقطاع هذه الرابطة لسبب خارج عن ارادته أو  التقصيرية إذا وجدت إال

سبب أجنبي ال يد للوسيط فيها أو الشركة المصدرة لألوراق المالية، وفي ضوء ما 

تقدم نبين الحاالت التي تنعدم فيها هذه الرابطة إلعفاء الوسيط والشركة من 

بات وكيف يمكن المسؤولية  وإثبات هذه الرابطة السببية وعلي من يقع عبء اإلث

    -اثبات هذه الرابطة وذلك علي النحو التالي  :

 أوالً: الحاالت التي تنقطع فيها رابطة السببية.

 ثانيا: اثبات رابطة السببية. 

 أوالً: الحاالت التي تنقطع فيها رابطة السببية 

إذا أثبت الشخص أن  "من القانون المدني المصري على أنه  165تنص المادة     

ضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ ال

من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد 

وعلى ذلك فالسبب األجنبي الذي يترتب عليه .(1)"نص أو اتفاق على غير ذلك

ث المفاجئ وخطأ المضرور وخطأ انعدام رابطة السببية هو: القوة القاهرة أو الحاد

أنه لم يبين المقصود بالسبب األجنبي, واكتفى  1ويالحظ على هذا النص"  الغير

بالتمثيل له بذكر صورة تقليدية وهي الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وخطأ 

والقضاء المصري غالبا ما يكتفي عند تحديد السبب األجنبي  ،المضرور وخطأ الغير

طبيقات الثالثة للسبب األجنبي كلها أو بعضها أو االكتفاء بالقول أن بأن يرد الت

  .  السبب األجنبي الذي ال يد له فيه

ً للقواعد العامة  في المسؤولية أنه لكي تقام المسؤولية    فقد تطلب المشرع طبقا

كاملة أن يتوافر أركانها جميعا من الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهم، فإذا 

أيا منهم فال تقام المسؤولية علي الوسيط أو الشركة المصدرة، وعلي  تخلف

المضرور أن يثبت بكافة طرق اإلثبات أن الخطأ الصادر من الوسيط أو من الشركة 

هو الذي أحدث الضرر المباشر الذي وقع عليه، إال إذا أثبت الوسيط أو الشركة  أن 

                                                             

مسؤولية الوسيط المدنية تجاه المستثمر في  –لمزيد من التفصيل يراجع في ذلك د. عبد هللا الطائي  1
 وما بعدها.  281م مكتبة زين الحقوقية لبنان ص 2015دارسة مقارنة ط أولي  –ألوراق المالية سوق ا
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در عنه لم يكن هو السبب المباشر السببية غير موجودة أو منقطعة بأن الخطأ الصا

إلحداث الضرر وأن هناك أسباب أجنبية هي التي تدخلت إلحداث هذا الضرر أو قد 

يكون الضرر ناتج عن تصرف العميل نفسه أو خطأ صدر عن الغير سبب ضررا 

من صدر منه الخطأ من التعويض إذا 165بالعميل ، فقد أعفي المشرع البحريني 

 ً  عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذافقد نصت علي أن  ،ثبت ان سببا أجنبيا

 خطأ أو من المضرور خطأ أو قاهرة قوة أو مفاجئ كحادث فيه له يد ال أجنبي سبب

في . ذلك بخالف نص يوجد لم ما الضرر، هذا بتعويض ملزم كان غير الغير، من

الخطأ  من ذات القانون فقد خفض المشرع مقدار التعويض عن محدث 166المادة 

 -) الوسيط أو الدالل ( إذا ساهم معه خطأ العميل نفسه فجاء نص المادة كالتالي :

 ملزم غير فإنه الضرر،  إحداث في المضرور خطأ مع الشخص خطأ أسهم إذا

 إلى بالنسبة الضرر وقوع في أثر من لخطئه كان ما مع يتناسب بقدر إال بالتعويض

  . نفسه  المضرور خطأ

حالة  " من أحدث ضررا، وهو في من ذات القانون بأن:167رقم وفي المادة   
 اله،دفاع شرعي عن نفسه او عرضه او ماله او عن نفس الغير او عرضه او م

ذى، اال كان غير مسئول عن تعويضه، طالما انه لم يجاوز القدر الضروري لدفع
 فان تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة " 

ن من النصوص السابقة يتضح بجالء أن المشرع راعي توازن المصالح بيو

صدر مأطراف المسؤولية فإذا كان المضرور يستحق التعويض فالبد من إثبات 

و وسيط أن للالضرر بالفعل وإال ال يستحق تعويضاً عن هذا الضرر، بمعني أنه يكو

و فعل ي أحادث فجائ الشركة إثبات بأن الضرر نشأ عن سبب أجنبي كقوة قاهرة أو

ً عن خطأ الغير، أو أسهم الغير م أ ع خطالمضرور نفسه أو كان الضرر ناتجا

ع لة دفان حاعالوسيط أو الشركة المصدرة لألسهم، أو أن الخطأ الصادر كان ناتجا 

اول شرعي عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله. وفي ضوء ذلك سوف نتن

  -لنحو التالي: من القانون المدني البحريني على ا 165األسباب التي وردت بالمادة 

   -انعدام السببية لوجود السبب األجنبي:  -أ  

ً نحو إعفاء  165فقد جاء المشرع البحريني بالمادة   من القانون المدني صريحا
الوسيط أو الدالل من المسؤولية إذا أثبت أنه يوجد سبب أجنبي خارج عن إرادته 

وال يد له في إحداثه، وهو نفس ما ردده المشرع المصري سبب ضرر بالعميل 
إذا اثبت م " 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  165بالمادة 

الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه، كحادث فجائي او كقوة 
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ما قاهرة او خطأ المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، 
 "  لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بخالفه

والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي يؤديان   -القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :   
نفس الوظيفة ، بمعني أنه إذا توافر أيا منهم يؤدي إلي اإلعفاء من المسؤولية، 

يري  ولكن اختلف الفقهاء حول كونهما شيء واحد أم شيئان مختلفان، فمنهم من
أنهما مختلفان، بمعني أن القوة القاهرة هي التي يستحل دفعها ، أما الحادث 
الفجائي هي التي يستحيل توقعه في ظل الظروف العادية، إال أن هذا الرأي ينتقده 
ً ال يمكن  البعض علي أساس أن القوة القاهرة يستحيل فقط  دفعها وإنما أيضا

الفجائي والذي يستحيل توقعه أيضا يستحيل  توقعها ، وكذلك الحال بالنسبة للحادث
دفعه لذلك البد من الجمع بينهما حتي تتحقق حالة انقطاع رابطة السببية وبالتالي 
اإلعفاء من المسؤولية  وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها 

 يشترط في القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم المسئولية عنفقد قضت بأن "
على ما جرى به  -تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها 

جعل الوفاء بااللتزام مستحيالً وأن تكون غير متوقعة  -قضاء محكمة النقض 
 .1" الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها

ويري فريق آخر من الفقهاء أنه يمكن التمييز بينهما علي أساس أن القوة     
حادثاً خارجياً عن الشيء الذي تحقق به المسؤولية بينما الحادث الفجائي،  القاهرة

كزلزال أو عاصفة بينما يكون الحادث الفجائي حادثا داخليا ناشئ عن الشيء ذاته 
كانفجار اآللة المستخدمة مثالً، وذهب ذات الرأي إلي  نفي المسؤولية في حالة 

ن هذه النظرية تعرضت لالنتقاد علي إال أالقوة القاهرة دون الحادث الفجائي، 
أساس أنه ال يعمل بها إال عند تطبيق نظرية تحما التبعة إذ يصح القول هنا بأن 

، وأيا ما كان  2الشخص يكون مسؤوالً عن الحادث الفجائي دون القوة القاهرة
الرأي فإن المستقر عليه فقها وقضاء بأن القوة القاهرة والحادث الفجائي ال يمكن 

مييز بينهما وهما شيء واحد ، وتقدير حالة القوة القاهرة يرجع لقاضي الت
الموضوع فمثالً يعد من القوة القاهرة الحروب ووقوع زلزال انتشار األوبئة أو 
حدوث اضطرابات غير متوقعة ، وتقدير ما إذا كنا بصدد قوة قاهرة أو حادث فجائي 

باإلعفاء على مدي توافر من شأن محكمة الموضوع والتي تبني اسباب حكمها 
بإعمال  3القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وفي ضوء ذلك قضت محكمة النقض 

                                                             

 1966-12-13بتاريخ 1889صفحة رقم  17مكتب فني  32لسنة  0393لطعن رقم ا    1  
 وما بعدها.  696راجع د. أحمد ماهر زغلول المرجع السابق ص  2
سلطته التقديرية دون رقابة عليه من محكمة النقض فقد بإعمال القاضي ل 3فقد قضت محكمة النقض   

قرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي يملكه قاضى قضت بأن "  ت
الموضوع في حدود سلطته التقديرية فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن 

ن وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن استيراد لشحن البضاعة إلى مصر الطرفين كانا يتوقعا
فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على اإلذن في الموعد المتفق عليه تباع البضاعة في 
الخرطوم لحسابه ، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حاالت عدم الحصول على إذن 
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القاضي لسلطته التقديرية دون رقابة عليه من محكمة النقض فقد قضت بأن "  
قرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي يملكه ت

سلطته التقديرية ............"     فإذا كان الحكم  قاضى الموضوع في حدود
المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت 
إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن استيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص 

ق عليه تباع صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على اإلذن في الموعد المتف
البضاعة في الخرطوم لحسابه، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع 
حاالت عدم الحصول على إذن االستيراد، فإن الحكم إذ اعتمد هذا المعنى الذى 

 "   تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه ال يكون قد خالف القانون 
ات خدم رة أو الحاث الفجائي صدور قرار بقطعويعد من قبيل القوة القاه    

عه ميعفي  الذياالتصاالت واإلنترنت علي مستوى الدولة يعد من األسباب األجنبية و
مر األوا نفيذالوسيط أو الشركة المصدرة لألوراق المالية من المسؤولية عن عدم ت

ط سيلوالصادرة اليه من عميله ، ألن قطع االتصال بين الوسيط وعميله أو ا
ر ها بسعبيع والشركة المصدرة لألسهم فوت عليه فرصة الشراء لألوراق المالية أو
اء و الشرأبيع مناسب ، لعدم تمكن  الوسيط بإخبار العميل بإجراء الصفقة سواء بال

أن السبب بفي القانون المدني "  233وهو ما عبر عنه المشرع الكويتي بالمادة 
  داثه "ي إحمسبب لضرر العميل وال يد لهؤالء فاألجنبي خارج عن إرادتهما هو ال

من القانون المدني  165وهو ما عبرت عنه أيضا المادة   -خطأ المضرور: 
البحريني بقولها " إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن ................ أو فعل 
المضرور او فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي 
بخالفه " من مضمون النص أن خطأ المضرور نفسه يعتبر سببا أجنبيا عن خطأ 

وبالتالي تنتفي معه مسؤولية الوسيط أو الشركة  1الوسيط أو الشركة المصدرة 
النعدام رابطة السببية بين خطأ الوسيط والضرر الحاصل، ذلك أن تدخل الوسيط 

شركة ، ومن هنا يلزم توافر بالخطأ يعني أن الخطأ ليس صادرا من الوسيط أو ال
شرطين اساسين حتي يعد خطأ المضرور نفسه هو السبب في إحداث الضرر وهما 

:- 
ند عليه عأن يكون الفعل الصادر عن المضرور خطأ طبقا لما هو متعارف  األول:

 .عتادتقدير الخطأ بصفة عامة أي خرج بسلوكه عن المألوف لسلوك الشخص الم
طأ الصادر عن العميل دور ملحوظ في إحداث الضرر. بمعني أن يكون للخ -الثاني: 

أن الخطأ كان له مصدرين من الوسيط أو الشركة المصدرة لألوراق المالية من 
جانب وخطأ صدر من العميل نفسه ، فإذا كان خطأ العميل يستغرق خطأ الوسيط أو 

                                                                                                                                                           

، فإن الحكم إذ اعتمد هذا المعنى الذى تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه ال  االستيراد
-22بتاريخ 367صفحة رقم  17مكتب فنى  31لسنة 0258لطعن رقم  3="   يكون قد خالف القانون 

 م  1966مجموعة أحكام النقض لمصري عام  -02
 . 289المرجع السابق ص  –د. عبد هللا الطائي  1
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أو الوسيط الشركة أي كان أشد جسامة من خطأ الوسيط أو الشركة  فتعفي الشركة 
من المسؤولية وال يرجع العميل على أيا منهما بالتعويض بحجة أنه أصابه ضرر 
جراء تصرف العميل أو الشركة ، أما علي العكس من ذلك إذا استغرق خطأ الوسيط 
أو الشركة المصدرة لخطأ العميل أي كان أشد جسامة من خطأ العميل فهنا تقام 

في حال إذا كان المضرور نفسه هو الذي تعمد ، ومسؤولية كال منهما قبل العميل 
الخطأ مما كان له أثر كبير في إحداث الضرر فهو الذي يسأل عنه منفردا وال يسأل 
هنا الوسيط أو الشركة ، بل تمتد مسؤولية العميل هنا لتشمل تعويض الوسيط أو 
ي الشركة المصدرة عما أصابهما من أضرار سواء مادية أو معنوية كالتأثير عل

 سمعتها في أوساط سوق المال .
ري يلمدني ون اإال أن المشرع البحريني جاء بحكم في القواعد العامة فى القان    

تعويض بال بأنه إذا كان الخطأ مشتركا بين العميل والوسيط، فللمحكمة أن تقضي

ضرر م البقدر الضرر الذي وقع علي العميل فقط دون كامل التعويض عن كامل حج

قدار مقاص الخطأ الذي صدر من العميل ذاته، بعبارة أخري للمحكمة ان بما فيها

لقانون امن  166لمادة رقم االتعويض بما يقابل خطأ الدائن وهو ما نصت عليه 

 ضرر،ال إحداث في المضرور خطأ مع الشخص خطأ أسهم إذا" المدني البحريني 

 وقوع يف أثر من هلخطئ كان مع ما يتناسب بقدر إال بالتعويض ملزم غير فإنه

 . نفسه"  المضرور خطأ إلى بالنسبة الضرر

يري أنه أحيانا قد يرضي العميل بالضرر الواقع عليه من 1كما أن رأيا بالفقه    
الوسيط أو الشركة فهل يعد هنا خطأ من جانب العميل يستغرق خطأ الوسيط أو 

اء العميل الشركة ويبقي هو المسؤول وحده عن التعويض، ويري هنا بأن رض
يختلف تماما عن تعمد العميل إحداث الضرر ، ألن رضاء العميل بالضرر ال ينفي 
الخطأ الواقع في جانب الوسيط أو الشركة ، وال يمكن أن يستغرق خطأ المضرور 
هنا لمجرد رضائه بالضرر خطأ الوسيط أو الشركة ، ولكن يخفف من مسؤولية 

ية عنهما ، ويقف خطأ العميل بقبوله الوسيط أو الشركة فقط دون نفي المسؤول
للضرر الي جانب خطأ الوسيط أو الشركة  في إحداث الضرر وتقع بينهما 
المسؤولية ، بمعني أن الخطأ هنا وقع مشتركا بينهم خطأ الوسيط أو الشركة و 

 رضاء العميل بالضرر .
  -خطأ الغير في إحداث الضرر: 

نون المدني البحريني بقولها " إذا اثبت من القا 165وهو ما عبرت عنه المادة    
الشخص ان الضرر قد نشأ عن ................. او فعل المضرور او فعل الغير، كان 

                                                             

 وما بعدها  703راجع د. هشام أحمد ماهر زغلول المرجع السابق اإلشارة اليه ص  1
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هنا  1يقصد بالغير  غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخالفه "
الشخص الغير موجود في العالقة القانونية بين الوسيط أو الشركة المصدرة 

راق المالية وبين العميل وإنما شخص أجنبي عنهما تماما تدخل بفعله إلحداث لألو
ويقاس خطا الغير هنا باالنحراف عن السلوك المعتاد أو المألوف للشخص  -الضرر 
للعميل ، فهو ليس من التابعين للشركة أو الوسيط ألن تصرفات التابعين   -المعتاد 

لمتبوع طالما أن عالقة السببية قائمة وقت له الخاطئة ال تنسب اليهم وإنما الى ا
، وانما تدخل بسلوكه إلحداث الضرر  2إتيان التصرف الخاطئ الذي أضر بالعميل 

بالعميل دون تدخل من جانب الوسيط أو الشركة، فتستطيع الشركة المصدرة 
لألوراق المالية أو الوسيط أن يدفع عنه المسؤولية إذا أثبت بكافة طرق االثبات أن 
خطأ الغير هو الذي تدخل في إحداث الضرر للعميل وليس من جانبه أو من التابعين 
له أو العاملين بالشركة كرئيس مجلس االدارة أو رئيس الحسابات أو أحد 
المستخدمين لديه، أما إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ الشركة أو الوسيط في إحداث 

اق أحد الخطأين لاخر، بعبارة الضرر بالعميل فهنا ينبغي البحث عن مدي استغر
أخري ينبغي البحث عن أيا من الخطأين ساهم بصورة كبيرة في إحداث الضرر، فإذا 
استغرق خطأ الوسيط أو الشركة خطأ الغير  يبقي الوسيط أو الشركة وحدها 
مسؤولة عن تعويض العميل عما أصابه من أضرار جراء تصرف الوسيط الخاطئ، 

ق خطأ الغير خطأ الوسيط او الشركة المصدرة لألوراق أما العكس فإذا استغر
المالية محل التعامل ، فال مسؤولية تقع علي أي منهما ويبقي الغير وحده المسؤول 
عن تعويض العميل عما أصابه من أضرار، أما إذا ساهم كال منهما في إحداث 

ما يطلق الضرر بدرجة متساوية فيبقي كال منهما مسؤوال عن تعويض العميل وهو 

                                                             

و وكذلك يعتبر من الغير هنا  – ، يعتبر من الغير هنا  شركات القيد وااليداع المركزي لألوراق المالية .  1
 البنك الذي يتولى حفظ األوراق المالية . 

مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع امها بأن  " وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحك  2
قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير 
المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث 

ث الذى دفعه إليه متصالً بالوظيفة أو ال عالقة له بها إذ تقوم مسئولية المتبوع شخصي و سواء كان الباع
في هذه األحوال على أساس استغالل التابع لوظيفته أو إساءة استعمال الشئون التي عهد إليه المتبوع بها 

الطعن رقم  . متكفالً بما افترضه القانون في حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره في مراقبته
 م .1956مجموعة أحكام النقض المصرية الصادرة عام  -1956/4/17ق جلسة  26لسنة  189
من القانون  174مفاد نص الفقرة األولى من المادة وفي حكم آخر لذات المحكمة فقد قضت بأن "     

ن مع الخطأ قى والمدني أن المتبوع يكون مسئوالً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع مت
تكون  يكفى أن فة ، وأنهالخطأ منه بسبب هذه الوظي  -    --التابع و هو يقوم بأعمال وظيفته ، أو أن يقع 

الخطأ أو  ع ارتكابستطيهناك عالقة سببية قائمة بين الخطأ و وظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان ي
و عن يفته ، أود وظذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدما كان يفكر فيه لوال الوظيفة . ويستوى أن يتحقق 

تابع ن خطأ اليكو طريق اإلساءة في استعمال هذه الوظيفة ، أو عن طريق استغاللها ، و يستوى كذلك أن
خطأ لافي ارتكابه  -بع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التا

كن ابع لم يام التديستوى كل ذلك ما  -قد قصد خدمة متبوعة ، أو جر نفع لنفسه  - المستوجب للمسئولية
 ( 1960/1/12ق جلسة  29لسنة  1093الطعن رقم  . ليستطيع ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة
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عليه الخطأ المشترك ، بمعني أن يشترك خطأ الوسيط أو الشركة المصدرة لألسهم 
 مع خطأ الغير في إحداث الضرر. 

" إذا  -ا: من القانون المدني المصري بقوله 169وهو ما نصت عليه المادة      
 ضرر،تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض ال

م في ل منهالمسئولية فيما بينهم بالتساوي، إال إذا عين القاضي نصيب كوتكون 
 إذاقولها " من القانون المدني البحريني ب 160التعويض " وهي تقابل نص المادة 

ور، لمضراتعدد االشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة 
 ددين بقدرن المسئولين المتعويتوزع غرم المسئولية فيما بي .بتعويض كل الضرر

غرم  ليهمعدور خطأ كل منهم في احداث الضرر. فان تعذر تحديد هذا الدور، وزع 
 ة فيماامنيالمسئولية بالتساوي " والمالحظ هنا أن المشرع فرض المسؤولية التض
 يض علىلتعوبين المسئولين عن الفعل الضار، ويكون للعميل هنا حق رفع دعواه با

يض لتعوأن يرجع على أي منهم بكامل قيمة التعويض، ولمن سدد ا أي منهم وله
 أن يرجع علي الطرف االخر بنصيبه فيما سدده بموجب دعوي الرجوع.

  -السبب غير منتج أو غير مباشر:  
حده وسيط قد تتعدد األسباب في إحداث الضرر، بعبارة أخري ليس خطأ الو      

في  لقدراأسباب أخري ساهمت معه وبنفس  الذي أحدث الضرر بالعميل ولكن تتدخل
 شركةإحداث الضرر، وهو ما يؤدي الي انقطاع السببية بين خطأ الوسيط وال

ي اب أخرأسب وبالتالي ال يسأل الوسيط عن األضرار التي لحق بالعميل نتيجة تدخل
 ساهمت في إحداث هذا الضرر.

د قولكن  ضرره المسبب للوقد تتعدد النتائج عندما ال يكون خطأ الوسيط وحد      
يد بة تحدلصعواتتعدد النتائج أي تتعاقب األضرار التي تحدث للعميل وبالتالي فمن 

ط الوسي البةالضرر الواجب التعويض عنه األمر الذي يؤدي بالنهاية الي صعوبة مط
 أو الشركة المصدرة بالتعويض عن األضرار. 

 رر اليداث الضأسباب أخري إلح عدة ويقصد به أن تتداخل  -أوالً : تعدد األسباب :
و هجانب خطأ الوسيط أو الشركة ، فهل يعد خطأ الوسيط أو الشركة وحده 

د من بال  المسؤول عن تعويض العميل أم يؤخذ في الحسبان األسباب األخرى، هنا
 يع هذهن جمتحديد مدي استغراق أي من األخطاء المشار اليها خطا اآلخرين، أم أ

 ية وساهمت جميعها بالتساوي في إحداث الضرر؟ األسباب متساو
دخل التي يدة وإذا استغرق أي خطأ من األخطاء المتعد  -ففي الحالة األولي :     

ر في كبي فيها خطأ الوسيط أو الشركة المصدرة لألوراق المالية أي ساهم بقدر
 ، ميل إحداث الضرر عن باقي األسباب األخرى التي ساهمت في إحداث ضرر الع

 فهذا الخطأ وحده المسؤول عن تعويض العميل المضرور .
إذا تساوت األسباب جميعا في إحداث الضرر فهنا من  -أما في الحالة الثانية :     

الصعوبة تحديد أي من األسباب المباشرة أو التي ساهمت بقدر كبير في إحداث هذا 
حدهما اآلخر، فهل تعد الضرر، بعبارة أخري إذا تعددت األسباب دون أن يستغرق أ
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جميعها مسؤولة عن حدوث الضرر أم أنه يوجد سبب مباشر أو فعال في إحداث هذا 
ً السبب المنتج إلحداث الضرر، تنازع هذا الوضع   -نظريتان الضرر أو أحيانا

، بمعني أن كل سبب كان له دخل في 1وهي نظرية تكافؤ األسباب -: النظرية األولي
ه األسباب والتي تدخلت في إحداث الضرر كلها متكافئة إحداث الضرر فجميع هذ

ً في إحداثه  سواء كانت أسباب عارضة أو منتجة،  وكل واحد منها يعتبر سببا
بعبارة أخري ينبغي أن يكون لكل سبب دخل في إحداث الضرر الذى أصاب العميل 

 وتقام المسؤولية عن كل منهم . 
هذه  ري أنصاروي  -لمنتج : والتي نرحجها:نظرية السبب ا  -النظرية الثانية :    

لية ق الماوراالنظرية  بأن األسباب المتعددة التي الوسيط أو الشركة المصدرة لأل
منتج و اليسأل أى منهم عن الضرر الحاصل للعميل إذا كان هو السبب المباشر أ
ة عارضب الإلحداث الضرر إلحداث الضرر كان من ضمن األسباب المنتجة ال األسبا

قة بين التفر نبغيفهى وحدها تكفي لقيام المسؤولية  وإنما االسباب المنتجة ، فهنا ي
وال  لضررلاألسباب العارضة واألسباب المنتجة وأن األخيرة وحدها هي المسببة 
ً لما انتهت اليه النظ ،  لسابقةارية يجوز الجمع بينهما عند قيام المسؤولية طبقا

بب لوف حدوثه بينما السبب المنتج هو السفالسبب العارض هو سبب غير مأ
و ألوف هالم المألوف ، فإذا كان كال منهم له دخل في حدوث الضرر إال  أن السبب

 الذي يحدث في العادة  الضرر .  
   : ً ويعنى أن سبب واحد والذي صدر عن الوسيط   -تسلسل النتائج  :   -ثانيا

راراً متعددة منها المباشرة وأخري ولكن تعددت النتائج التي تحققت، أى حدوث أض
غير المباشرة، والسؤال المطروح هل يسأل عنها الوسيط باإلجمال أو الشركة 
ً للقواعد العامة بالقانون  المصدرة لها أم يسألوا فقط عن الضرر المباشر؟ طبقا

إذا لم يكن التعويض مقدراً بالعقد أو بنص في القانون، فالقاضي  2المدني المصري
ذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، هو ال

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخير في الوفاء به، 
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

الضرر المباشر فقط أما الضرر الغير معقول، وهو ما يفهم منه بأن التعويض يشمل 
مباشر فال يجوز التعويض عنه، ويمكن القول بأن الضرر المباشر وهو ما كان 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخير في الوفاء به ويمكن تحديده أو وضع 
معيار محدد له وهو إذا لم يكن في استطاعة الوسيط أو الشركة المصدرة له توقيه 
ببذل جهد معقول من جانبهما، وبعبارة أخري فإن األضرار المباشرة ما هي إال 
نتيجة طبيعية للخطا الذى أحدثها، أي تنحصر فيها العالقة السببية وال تخرج عنها 

                                                             

وما  712المرجع السابق ص  –لمزيد من التفصيل أنظر مرجع الدكتور / هشام أحمد ما هر زغلول   1
 بعدها . 

 م 1948لسنة  131من القانون المدني المصري  221المادة نص  2
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بعكس األضرار الغير مباشرة أى تلك التي ال تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث 
 ينها وبين الخطأ . الضرر وهنا تنقطع العالقة السببية ب

 ثانياً : إثبات رابطة السببية 

قة ن عالرابطة السببية هي الركن الثالث من أركان المسؤولية، بمعني أ     
القول   يمكنهم الالسببية التقوم إال بتوافر الخطأ و الذي سبب الضرر، وبدون أيا من
عن  رجةاب خابوجود رابطة السببية والتي أحيانا من جهة أخري قد تنقطع ألسب
ير أو طأ الغخانا إرادة من صدر منه الخطا كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو أحي

ل أن لعميخطأ المضرور نفسه، فإذا ما أخطأ الوسيط وسبب ضررا للعميل، فعلي ا
لذي رر ايثبت بكافة طرق اإلثبات أن خطأ الوسيط أو الشركة هو الذي سبب الض

جانب  أ منلي عاتق المدعي وهو العميل أن يثبت الخطحاقه، فاإلثبات هنا يقع ع
  تى كانطأ مالوسيط أو أحد تابعيه متى كانت عالقة التبعية قائمة وقت حدوث الخ
قل ات ينتإلثبابسببه أو بمناسبة تواجده في العمل، فإذا ما أنكر الوسيط فإن عبء 
رق طفة أ بكاهنا الي الوسيط أو الشركة المصدرة والذي له أن ينفي عنه الخط
أ ن الخطأأو  اإلثبات أو يثبت بأن الخطأ كان راجعا الي سبب أجنبي أو قوة قاهرة

ن م 215كان صادرا عن العميل نفسه أو صدر عن الغير، فحسب نص المادة 
م عليه اً، حكعين القانون المدني المصري " إذا استحال علي المدين أن ينفذ االلتزام

بب ت عن سنشأ امه، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قدبالتعويض لعدم الوفاء بالتز
من  الضرر ركن أجنبي ال يد له فيه " وهذا يعني أن إثبات توافر ركن الخطأ وإثبات

 ر قائمالضروجانب العميل يفترض وجود عالقة سببية بينهما طالما أن الخطأ ثابت 
 وكان نتيجة لهذا الخطأ  . 

 المطلب الثاني 

 يط في سوق األوراق المالية انتهاء مهمة الوس

المهمة الرئيسية التي من أجلها تعاقد العميل مع الوسيط أو السمسار هي إلتمام    

عملية أو أكثر من العمليات المتعلقة بالبورصة كشراء أسهم أو سندات أو بيعها 

مقابل عمولة للوسيط ، وأن عقد السمسرة أو الوساطة هو الذي يحقق تلك العالقة 

نية والتي بموجبها يلتزم الوسيط بالبحث عن أفضل السبل إلتمام العملية بنجاح القانو

سواء بالشراء أو بالبيع مع إختياره لنوع األوراق المالية والسعر المناسب فى كل 

األحوال علي أن يلتزم العميل بدفع العمولة التي التزم بها بموجب هذا العقد ، وقد 

ية وقد يمتد فترة من الزمن ، والسؤال المطروح هو ينتهي العقد بمجرد إتمام العمل

يجوز إنهاء العقد ) عقد السمسرة ( قبل إنهاء العملية ، وهل يكون ألى من الطرفان 

العميل ( إنهاء العقد وما هي اآلثار التي تترتب علي إنهاء العقد ، بعبارة  –) الوسيط 
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ب من األسباب القانونية اخري هل يجوز للعميل أن يعزل الوسيط  منفرداً ألى سب

التي تؤدي إلي عزله، وهل يجوز االتفاق علي إنهاء عزل الوسيط  قبل إتمام ما تم 

 االتفاق عليه ؟ 

 األسباب الإلرادية النهاء مهمة الوسيط  -الفرع األول:    

 . األسباب اإلرادية النهاء مهمة الوسيط.-الفرع الثاني:   

 

 الفرع األول 
 

  ية النهاء مهمة الوسيطاألسباب الإلراد

 وذلك ددمح او معين، وقت في السمسرة محدد المدة أي مؤقتا عقد يكون فقد    

 شهر لمدة معه، التعاقد يرتضي متعاقد عن البحث في السمسار العميل وسط لو كما

 السمسرة عقد انتهاء أسباب من سبب فهذا السمسرة، عقد ابرام تاريخ من سنة أو

 التي بالمدة إنماو السمسار بها المكلف بالمهمة تتعلق ال والتي مة،العا للقواعد وفقا

مصري الى وحيث لم يتعرض المشرع البحريني أو ال ، األعمال هذه بتنفيذ تنقضي

قضاؤه و انتحديد أسباب انقضاء عقد الوساطة أو السمسرة في األوراق المالية أ

مدني نون الالقا اعد العامة فياألمر الذي يتعين علينا الرجوع الي القو بصفة عامة 

انون التجارة من ق 2لكل منهم   ويؤيد ذلك ما نص عليه المشرع البحريني بالمادة 

لتجارية اتسري على المسائل  96البحريني " مع مراعاة ما نص عليه في المادة 

نين القوا ه منقواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غير

لعرف لى القة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي عالمتع

من  2ادة العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني "  والم

 أحكام ةالتجاري المواد على تسري 1 " فيها جاء والتي المصري قانون التجارة

 او لقانونا هذا نصوص سرت ،االتفاق هذا يوجد لم فإذا المتعاقدين، بين االتفاق

 والعادات اريالتج العرف قواعد ثم التجارية، بالمواد المتعلقة القوانين من غيره

 ون المدني " وجب تطبيق أحكام القان عادة أو تجاري عرف يوجد لم فإذا التجارية،

 عقد بتنظيم خاصة نصوص وجود عدم عند المدني القانون أحكام إلى بالرجوع و  

 :هي طبقاً للقواعد العامة  السمسرة عقد انقضاء أسباب يرى الباحث ان السمسرة

 لعقد المحددة األجل انتهاء أو السمسار أو الوسيط ، بها المكلف المهمة تنفيذ

 اعتزاله، أو السمسار بعزل أو اهليته، عن بخروجه أو العميل، بوفاة أو السمسرة،

 العامة القواعد من مستمدة السمسرة عقد النقضاء أخرى أسباب يوجد أنه كما
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 المعلق الفاسخ الشرط تحقق أو العقد، فسخ أو التنفيذ، كاستحالة ، العقد النقضاء

  )العقد عليه

 أسباب ققبتح ينتهي فهو لذا تجاري عقد يعتبر السمسرة وبالرغم من أن عقد    

 التجارية بصفة عامة.  العقود انتهاء

على  صتن التي المصري المدني القانون نم   ( 714 )  المادة  نص حسب  و    

 وتنتهى لوكالةل المعين األجل بانتهاء او فيه الموكل العمل بانتهاء الوكالة تنتهى

 716لمادة االوكيل  وهو نفس ما ردده المشرع الكويتي في  او الموكل بموت أيضا

 انقضاءبه او تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل في من القانون المدني الكويتي

بفقد  ل اواالجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكي

 المدة نتهاءبا ينتهي فهو لذا زمني عقد السمسرة  عقد أن فبما ،  احدهما اهليته

 السنة، وأ الشهر في محددة معينة مدة تكون قد السمسرة، عقد النقضاء المحددة

 عقد فيه ينقضي الذي الوقت يكون ال بحيث دة،الم محدد غير العقد يكون قد كما

 يوسط نأ والوسيط  العميل بين االتفاق كان اذا ذلك ومثال  معروفا، السمسرة

 لةطي أو العميل ع وجود العالقة القانونية القائمة م طيلة السمسار أو الوسيط العميل

 لميعاد حددم غير أو وهو ما يسمي بعقد السمسرة غير محدد المدة  السمسار، حياة

 التي العقود عن األجر يستحق السمسار فإن معينة، بمدة محدد العقد كان معين فإذا

 انتهاء الح والتي األخرى، للعقود بالنسبة أما .المدة هذه بواسطته خالل أبرمت

رة بالطريق يستحق، وبعيدا عن حالة انتهاء عقد السمس ال فهو تنفيذها من المدة

 ميل الع سباب قانونية تنتهي بها عالقة الوساطة بينالعادي فإنه توجد عدة أ

  -أو الوسيط وهي :

 السمسرة عقد تنفيذ استحالة :أوال

 السمسرة عقد تنفيذ في السمسار وشرع والسمسار العميل بين العقد ابرام تم إذا   

 يكون كأن وذلك مستحيال، العقد تنفيذ اصبح التنفيذ، هذا اثناء ولكن بينهما الذي

ألوراق  مشتري عن بالبحث السمسرة عقد بموجب العميل قبل من مكلف ارالسمس

 لهذه مشتر  إليجاد جهده كل السمسار بذل ان بعد ولكن ، مالية ) أسهم أو سندات (

 يمنع الصناعةالتجارة  و وزير من قرار المشتري صدور ووجد األوراق المالية،
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  المادة من مستمد السبب فهذا .1 األوراق تلك شراء عن المشتري عدل لذا تداولها،

 اذا االلتزام، ينقض" أنه على نصت والتي البحريني  المدني القانون من  364

فيه   "    له يد ال أجنبي لسبب عليه مستحيال اصبح به الوفاء أن المدين أثبت

 على نصت والتي المصري المدني القانون من ( 373 )وكذلك ما نصت عليه المادة

 بسبب عليه مستحيال اصبح به الوفاء ان المدين اثبت اذا االلتزام ينقض" :أنه

 في االستحالة تناولت أنها نرى السابقة النصوص خالل فمن "فيه له يد ال أجنبي

 استحالة في يتوفر أن بد فال لذا العقد او االلتزام انقضاء اسباب من كسبب التنفيذ

 :التالية الشروط التنفيذ

 تنفيذه يكون وأن سمسرة، عقد بموجب السمسار عاتق على مااللتزا يترتب أن  -1

 الحالة هذه في العقد فان مستحيال نشوؤه منذ االلتزام كان إذا بمعنى أنه ممكنا،

  .2محله   بانعدام باطال يكون

 إذا أما طلقة،وم تامة استحالة مستحيال السمسار على االلتزام تنفيذ يصبح أن  -2 

 يمكن حيث رة،السمس عقد انقضاء إلى يؤدي ال ذلك فإن هقًامر االلتزام تنفيذ أصبح

 إذا المعقول حدال إلى المرهق االلتزام يرد أن الطارئة الظروف لنظرية وفقا للقاضي

ً للقواعد العامة في  ذلك العدالة اقتضت ريني بأنه  إذا البح المدني القانون فطبقا

 إن هاحدوث على وترتب هاتوقع الوسع في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرأت

 يهدده حيثب للمدين مرهقا صار مستحيال، يصبح لم وإن   التعاقدي االلتزام تنفيذ

 ان طرفينال مصلحة بين الموازنة وبعد للظروف تبعا للمحكمة جاز فادحة بخسارة

 المدني لقانونا من .ذلك العدالة اقتضت ن ا المعقول الحد إلى المرهق االلتزام ترد

 147) والمادة ،"ذلك خالف على اتفاق كل باطال يقع ثحي المصري

 لوسعا في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرأت إذا ذلك ومع " :أنه على نصت

 وترتب توقعها

 للمدين مرهقا صار مستحيال، يصبح لم وان التعاقدي، االلتزام تنفيذ ان حدوثها على

 يهدده بحيث

                                                             

 314ص  1992العربية، النهضة دار القاهرة، ، 2ط التجارية، العقود شرح د. سميحة القليوبي ،   .- 1
ص  2001والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة عمان، ، 6ط احكام اإللتزام،  -د. عبد القادر الفار      2

211 



 - 3514 - 

 أن رفينالط مصلحة بين الموازنة بعدو للظروف تبعا للقاضي جاز فادحة، خسارة

 االلتزام يرد

 ."ذلك خالف على اتفاق كل باطال ويقع المعقول الحد إلى المرهق

 إما وهي المطلقة أو التامة االستحالة هي الواردة النصوص في الواردة واالستحالة

 عن بالبحث السمسار يكلف كأن وذلك الطبيعة، إلى ترجع التي مادية تكون أن

 انهار قد المنزل ان العقد ابرام بعد يتبين ثم العميل، بيعه يريد الذي للمنزل مشتري

 وهي قانونية، االستحالة تكون أن وإما .المنطقة اصابت فيضانات أو زلزال بفعل

 .وشرائها بيعها الدولة منعت قد لشرائها، السمسار توسط التي السلعة تكون كأن

 الشخص معيار وهو أال شخصي، ال ضوعيمو لمعيار وفقا االستحالة تقدير ويتم

 أم بها بالمهمة المكلف القيام يستطيع هل الظروف، هذه مثل في يوجد الذي العادي،

 1ال؟ 

 أجنبي بسب السابقة، النصوص من واضح هو كما التنفيذ استحالة سبب يكون   -3

 ىعل قعي حيث العميل، وخطأ الغير، وفعل القاهرة، كالقوة فيه للسمسار يد ال

 مستحيال امااللتز تنفيذ وجعل وقع الذي األجنبي السبب حدوث اثبات عبء السمسار

 يكون مسرةالس عقد انقطاع سبب فان السابقة الشروط توفرت فاذا إليه . بالنسبة

 .التنفيذ استحالة هو

  -السمسار: أو العميل افالس :ثانيا

قانون   في ردةوالوا فالسلإل المنظمة  العامة االحكام من مستمد السبب فهذا      
ي نص ففم  1987لسنة  11اإلفالس والصلح الواقي منه الصادر بالقانون رقم 

  -" علي أن : 17/1المادة 
نتهت اا إذا والهتعين المحكمة في حكم اإلفالس وكيال إلدارة التفليسة وتصفية أم -1

لسنة  11ن نوفالمالحظ أن القا باالتحاد ويسمى هذا الوكيل ))أمين التفليسة((.
ع م لم يو صراحة الي غل يد المحكوم عليه باالفالس كما نص المشر1987

التفليسة  دليل علي ذلك، ألن تعين أمين 1/ 17المصري، لكن جاء مضمون المادة 
 إلدارة التفليسة دليل علي حلوله محل المفلس  في إدارة أمواله .  

                                                             

  212ص سابق، مرجع االلتزام، احكام القادر الفار ، د.  عبد   1
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 يد تغل" أنه على من  1/ 589المادة  نصت حيث المصري التجارة قانون وفي    

 وتعتبر فيها، والتصرف امواله ادارة عن االفالس شهر حكم صدور بمجرد المفلس

 بعد حاصلة االفالس شهر حكم صدور يوم من المفلس يجريها التي التصرفات

 بعد السمسار، او العميل افالس أن نرى السابقة النصوص على فبناء "صدروه

 والسمسار المفلس العميل من كل ألن انقضاءه، لىإ يؤدي  السمسرة عقد ابرام

 ،1عنها  يده تغل حيث بنفسه ادارتها او  امواله في التصرف يستطيع ال المفلس

 السمسرة مع أيا من العمالء  . عقود ابرام ذلك ومن

  -عقد الوساطة أو السمسرة :  فسخ   :ثالثا

 بين متبادلة التزامات يرتب هوف لذا للجانبين ملزم عقد السمسرة عقد أن بما        

 عليه يرتبها التي االلتزامات بأحد األطراف أحد أخل فإذا والسمسار طرفيه العميل

 اذا العقد ينتهي حيث بالفسخ أو العقد بتنفيذ المطالبة اآلخر للطرف يحق فإنه العقد

 نص حسب وذلك التنفيذ، في التخلف جراء من إال هو ما الفسخ ألن التنفيذ رفض

من القانون المدني البحريني "  في العقود الملزمة للجانبين ، اذا  140رقم لمادة ا

لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد 

اآلخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض 

لب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء ان كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طا

ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده ،  .بالتزاماته

اذا اقتضته الظروف ، كما ان له ان يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين 

 المدني القانون من 157وقد نصت المادة "  قليال بالنسبة الى التزاماته في جملتها

 المتعاقدين أحد يوف   لم إذا للجانبين،  الملزمة العقود في  " أنه على المصري

 بفسخه أو العقد بتنفيذ يطالب أن المدني إعذاره بعد اآلخر للمتعاقد جاز بالتزاماته

 يتضح السابقة النصوص خالل ومن."مقتضى له كان إن الحالتين في التعويض مع

 التي االلتزامات أحد عن السمسرة، لعقد تنفيذه أثناء في السمسار تخلف إذا أنه لنا

 يخفي أن أو اآلخر المتعاقد لمصلحة يعمل كأن وذلك العقد، ويرتبها عاتقه على تقع

 المتعاقد مع يتواطأ أن أو األسعار، أو بالسوق تتعلق العميل عن ضرورية معلومات

                                                             

 للدراسات الجامعية المؤسسة بيروت، ، 1ط لتجارة، القانوني النظام محمد دويدار، د.  هاني   - 1

 754م ص 1997 والتوزيع، والنشر .
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 التي االلتزامات بتنفيذ السمسار يطالب أن للعميل يحق الحاالت هذه مثل ففي .اآلخر

 .ذلك ويكون بينهما، المبرم العقد بفسخ يطالبه أن أو السمسرة، عقد عليه يرتبها

 السمسار أو الوسيط .  العميل إعذار بعد أي إعذاره، بعد

 من به لحق الذي الضرر عن بالتعويض المطالبة في الحق للعميل يكون كما    

 الكسب عن أو .1العميل وبين بينه رمالمب للعقد السمسار مخالفة الوسيط  أو جراء

 فيكون الفسخ، العميل اختار إذا وذلك المخالفة، هذه جراء من العميل فات الذي

 .مقتضى له كان إذا به تحكم أن للمحكمة

 يقع الذي زاملاللت مخالفته في العميل، على ينطبق السمسار على ينطبق وما -     

 جراأل من جزء دفع عن العميل نعيمت كأن السمسرة، عقد بموجب عاتقه على

العميل  وبين ينهبعليه  االتفاق تم ما حسب  وذلك العقد تنفيذ يتطلبها التي والنفقات

 هذه ففي الدفع، عن العميل أمتنع بالمهمة، بالقيام السمسار شرع أن وذلك بعد

  .بالفسخ  إعذاره بعد العميل مواجهة في يتمسك أن للسمسار يحق الحالة

 :األهلية فقدانه أو لسمسار أو الوسيط  أو اعتزالها وفاة  

  -إذا كان الوسيط أو السمسار شخص طبيعي :   -1 

الوسيط أو اعتزاله مهنة السمسرة في األوراق  ينقضي عقد السمسرة بوفاة   

من القانون 658المالية أو شطبة من سجل الوسطاء الماليين فقد نصت المادة 

الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء االجل  تنتهي المدني البحريني  "

المعين للوكالة، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما 

 عقد ألن وذلك السمسار أو الوسيط،  بوفاة السمسرة عقد وينقضي اهليته "

 نيكو التي أي ، 2الشخصي للوسيط االعتبار على القائمة العقود من السمسرة

                                                             

 ارد ن،عما ،1 ط التجارية، الوكالة تنظيم في المختلفة االتجاهات حميد  النعيمي ، رشيد د.  سحر   

 144م ص 2004والتوزيع،  للنشر الثقافة

1  
  242 ص سابق، مرجع التجارية، العقود شرح د. سميحة القليوبي ،   2
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 إال غيره عنه ينيب أن للسمسار يجوز فال العقد، انعقاد في أثر السمسار لشخصية

 العميل . بموافقة

 العميل افقو إذا إال السمسار ورثة مع السمسرة عقد يستمر فال السمسار توفي إذا

 السمسار اةبوف أو بالوفاة السمسرة عقد انتهاء ألن وذلك جديد،  وبعقد ذلك على

مخالفته ،  لىع االتفاق يجوز بحيث العام النظام من يعتبر ال لعامةا للقواعد وفقا

 الظروف طلبهاتت التي كافة التدابير يتخذ أن عليه باالضافة الي ما سبق فإنه يجب

 أوجب اكم .العميل لمصلحة رعاية وذلك السمسرة عقد تنفيذ حسن على للمحافظة

 بتنفيذ لخاصةا والمستندات راقباألو االحتفاظ الوصي أو الوسيط ورثة على القانون

 صالحم على للمحافظة الالزمة والوسائل التدابير جميع واتخاذ السمسرة عقد

 غيره . نم أو العميل من الوسيط  تسلمها قد المستندات تلك كانت سواء العميل،

من قانون  215السماسرة فقد نصت المادة  تعددالوسطاء الماليين أو إذا أما    

ن سئوليمإذا فوض عدة داللين لعقد واحد، كانوا ريني علي أن " التجارة البح

 وفاة فإن " .نبالتضامن عن العمل المكلفين به، إال إذا رخص لهم في العمل منفردي

 وند منهم توفي من مع ينتهي بل السمسرة، عقد انتهاء إلى يؤدي ال أحدهم

 ففي جتمعينم يعملونأن الوسطاء متضامنين  على ينص العقد كان إذا إال اآلخرين،

 أحدهم .  بموت السمسرة عقد ينتهي الحالة هذه

   -ذا هو القائم :شركة مثالً وه عن الوسيط شخصاً اعتبارياً عبارة كان إذا  -2     

 كان همام الشركة، بانحالل ينقضي السمسرة عقد فإن الشركة، تلك انحلت فإذا 

شركاء ، أو ال جميع باتفاق ياريااخت كان لو حتى االنحالل أو االنقضاء هذا سبب

ال ونية ولقانبإفالس الشركة ، ألن اإلفالس يترتب عليه فقدان الشركة إلهليتها ا

 تصفية تولييتستطيع أن تزاول نشاطها بنفسها وإنما بواسطة أمين التفليسه الذي 

صدر  إذا أموال شركة الوساطة في الوراق المالية . ، كما ينقضي عقد السمسرة

 ضائي باعتبار الشركة منحلة ودخولها مرحلة التصفية .  حكم ق

 السمسرة عقد ينقضي و كما  -فقدان الوسيط لألهلية القانونية أو الحجر عليه :   

 قد يكون وأن سفه، أو عته أو بجنون يصاب كأن وذلك ألهليته، الوسيط بفقدان

ط مزاولة مهنة ألنه من شرو وذلك عليه كالحكم باالفالس مثالً، قضائي حكم صدر

 الوساطة أن يكون الوسيط كاماًل لألهلية القانونية التي تمكنه من مزاولة نشاطه،

 األداء بأهلية يتمتع أن الخاصة، األهلية شرط إلى باإلضافة فيه يتوافر أن يتعين

 في الخبرة على تعتمد والتي بها، المكلف بالمهمة القيام من يتمكن حتى القانونية
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 فقدان فإن لذا ،1السمسار نجاح سلر تعتبر التي اإلقناع على لقدرةا و المفاوضات،

 للقواعد وفقا السمسرة الوساطة أو عقد انقضاء إلى يؤدي األهلية لهذه السمسار

 يتطلب تاجر فهو ثم ومن بطبيعته، تجاريا  عمال يمارس السمسار أن وبما العامة،

 إلصابته عليه الحجر بسبب هليتهأل السمسار فقدان حالة ففي التجارية  األهلية فيه

 إذا الوصي أو الوارث على أوجبت العامة القواعد فإن السفه، أو العته أو بالجنون

 وأن بذلك العميل يخطر أن والسمسار العميل بين المبرم السمسرة بعقد يعلم كان

 . العميل مصلحة لحماية كافة الالزمة التدابير يتخذ

 ينتهي ال السمسرة عقد فإن السمسار على الحجرب يعلم ال العميل كان إذا أما

 على بالحجر ميعل حين لكن السمسرة، عقد تنفيذ متابعة عليه  ويتوجب إليه بالنسبة

 عليه يعود ال السمسار

 2بالتنفيذ التزام ).

 الفرع الثاني 

 األسباب اإلرادية النتهاء مهمة الوسيط 

الزم ، وكونه غير  غير عقد ونهك إلى ترجع قد ينقضي عقد السمسرة العتبارات   

 الزم فيكون إنهاء أو انقضاء هذا العقد إنما يرجع إلرادة العميل الحره،  ألن طبيعة

 تشمل الوكيل عمل طبيعة ألن وذلك الوكيل عمل طبيعة عن تختلف السمسار عمل

 لطبيعة بالنسبة يختلف األمر لكن القانونية، األعمال إلى باإلضافة المادية األعمال

 في تتمثل التي وهي القانونية، دون المادية األعمال على يقتصر التي الوسيط عمل

 الذي العقد البرام النظر وجهات لتقريب مفاوضات في والدخول عمالء عن البحث

 أن على وبناء ، 3العقد هذا في طرفا الوسيط يكون أن دون إبرامه، في يتوسط

 عزل على الواردة القيود فإن ،الوكالة عقد طبيعة عن تختلف السمسرة طبيعة

 هذه في تعتبر والتي الوكالة في اآلخر بحق خصوًصا والمتعلقة اعتزاله أو الوكيل

 السمسار اعتزال أو لعزل بالنسبة تنطبق ال الوكيل، قبل من للعزل قابلة غير الحالة

                                                             

د.   وما بعدها.  442 ص سابق، مرجع التجارية، العقود شرح سميحة القليوبي، دكتورةراجع في ذلك   1

 جامعة  منشورات الجامعية، المطبوعاتو الكتب مديرية المسماة، فادي سلطان ،العقود محمد مرشحة،

  190 ص ، 1990 حلب،

  102 ص سابق، مرجع للتجارة، القانوني النظام محمد دويدار، د.  هاني  2

     421ص ق،ساب مرجع التجاري، القانون شرح في الوجيز حلو، أبو و حلو عباس كريم، د.  زهير 3 
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 الزم غير عقد السمسرة عقد أن بما و .السمسرة وعقد الوكالة عقد بين لالختالف

 اعتزاله أو السمسار بعزل ينقضي ذنإ

 :السمسار عزل :أوال

 وفقا سمسرةال عقد تنفيذ قبل يريده الذي الوقت في السمسار يعزل أن للعميل    

ريني "  من القانون المدني البح 659   المادة نص حسب وذلك الوكالة لقواعد

ى عل .لكلف ذيخاللموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق 

هيها او ان ين موكلانه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه ال يجوز لل

ويض الوكيل وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتع .يقيدها دون موافقة من له المصلحة

 ." قولعما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مع

 من مسرةالس عقد ألن السمسرة عقد انقضاء أسباب من ببًاس العزل هذا يعتبر و

 المتبادلة ةوالثق الشخصي االعتبار على والقائمة العميل المبرمة لمصلحة العقود

 فاءةك حول الشكوك ثارت بأن الثقة هذه انتزعت فإذا والسمسار، العميل بين

 لم لحتهمص أن العميل ورأى ,نيته حسن  في أو السمسرة عقد تنفيذ في السمسار

 العميل من بإرادة العزل يتم و السمسار يعزل أن فله السمسرة عقد في قائمة تعد

 خاص، شكلب العزل هذا يصدر أن القانون يشترط ولم الوكالة لقواعد وفقا وحده،

 وقد آثاره، ويرتب  بعزله، يفيد للسمسار العميل من يصدر تعبير أي فإن وبالتالي

 اتصال ةوسيل بأي أو بالفاكس أو بالهاتف أو شفوياأو خطيا التعبير هذا يكون

 غير على صن قد القانون يكن لم ما العزل في معين شكل اتباع يشترط وال حديثة،

 العميل كان وإال مقبول وبعذر مناسب وقت في السمسار عزل يكون أن يجب  ذلك،

 غير وقت في عزله جراء من السمسار أصاب الذي الضرر تعويض عن مسؤوال

ا التعويض السمسار يستحق وهنا .مقبول غير وبعذر ناسبم  سارةخ من لحقه عمل

ً  كسب من فاته وما  غير عذروب مناسب غير وقت في وقع العزل أن اثبت إذا أيضا

  المادة به جاءت ما حسب وهذا مقبول،

 بغير أو مناسب غير وقت في التوكيل عن تنازله عن ينجم ما الوكيل يضمن 1-

 كأن ضمنيا أو صريحا يكون قد كما ."بأجر الوكالة كانت إذا لموكلل ضرر من مبرر

 بها المكلف المهمة مضمون نفس لتنفيذ آخر سمسرة عقد بإبرام العميل يقوم

 اآلخر المتعاقد عن بالبحث بنفسه العميل يقوم أن أو بعزله، يرغب الذي السمسار

 يجب للسمسار بالنسبة آثاره العزل ينتج وحتى   1عنه بالبحث السمسار كلف الذي

                                                             

   .101المرجع السابق ص  –د . هاني محمد دويدار  1
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 إلى وصوله المهم بل معين، بشكل اإلعالم يتم أن يُشترط وال به، السمسار إعالم

 وقع إذا بتعويضه يقوم أن السمسار عزل الذي العميل على ويجب 1السمسار علم

  )مناسب غير وقت في حدث إذا أو سابق إخطار دون العقد إنهاء

 السمسار اعتزال :ثانيا

 نفسه يعزل أن له يجوز أي ،  2بنفسه نفسه يعزل أنأو الوسيط  للسمسار يجوز

 بإبالغ يقوم أن صحيحا السمسار اعتزال يكون حتى ويشترط المنفردة بإرادته

 على يكون أن فيمكن معين، شكل اإلبالغ هذا يشترط في وال العدول، ذلك عن عميله

 فور يكون أن يهف كما يشترط أوشفاهيا، كتابة يكون أن أو خطاب أو برقية شكل

 ذكرنا، أن سبق كما االعتزال، في يشترط للوقت و اهدار فيه يكون ال حتى اعتزاله

 تعويض عن مسؤوال السمسار كان وإال مقبول، وبعذر مناسب وقت في يكون أن

 وقت في السمسرة عقد تنفيذ عن تنحى أو اعتزل إذا 3  للعميل سببه الذي الضرر

 حين إلى السمسار ينتظر لم إذا المثال سبيل فعلى مقبول، غير وبعذر مناسب غير

 كال أن واألصل .فيها بدأ أن بعد وذلك العميل على الكبير بالربح تعود صفقة تمام

 هذه أن إال المنفردة بإردته السمسرة عقد انهاء في حر والعميل السمسار من

 :يلي كما وهي منها تحد قيود عليها ويرد مطلقة ليست الحرية

 من كلل يجوز" أنه على نصت والتي المصري التجارة قانون من (163) والمادة

 إذا إال ويضالتع يستحق وال وقت، كل في العقد إنهاء التجارية الوكالة عقد طرفي

 معين قدالع كان وإذا مناسب، غير وقت في أو إخطارسابق دون العقد إنهاء وقع

 ."التعويض استحق وإال جدي سبب إلى انهاؤه يستند أن وجب المدة

ع يرى الباحث أن السابقة النصوص خالل فمن  الوسيط من كالا  ألزم المصري المشرل

 بدون االعتزال أو العزل وقع إذا بالتعويض الوسيط عزل إذا والعميل اعتزل إذا

ا النظر بغض وذلك فقط مشروع سبب  ذلك جراء ضرر من الوسيط أصاب إذا عمل

 اثبت إذا الوسيط أو السمسار، ألزم فقد المصري للمشرع بالنسبة وأما .العزل
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 وأصابه مقبول، غير وبعذر مناسب غير وقت في كانالوسيط  اعتزال أن العميل

ا العميل بتعويض ألزمه ذلك، جراء من ضرر  من أصابه وما كسب، من فاته عمل

 خسارة. 
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 خاتمة البحث

ات ارات ذعتبع امهنة الداللة من اهم األعمال التجارية التي وضع لها المشر    

ط وسي، فالمنهمأهمية نظراً لقرب هؤالء من جمهور المستثمرين خاصة الصغار

توافر تيعي وأحيانا يسمي بالسمسار أو أحيانا يسمي بالدالل ، وقد يكون شخص طب

ي طة فلديه  خبرة البأس بها وقد يكون شركة مرخص لها بمزاولة مهنة الوسا

وطه ي شرفنصب علي البحث عن متعاقد يناسب األوراق المالية ، عمله التجاري ي

عي در سما طلبه منه عميله إلتمام عمله بنجاح فيتوقف علي نجاح الصفقة  بق

دي لسخة الوسيط أو الدالل في ذلك، وهي حرفة يتوقف عملها علي الخبرة المتر

و تلك مة أالوسيط ومعرفته التامة بأمور السوق المالي ، وحجم الشركات المساه

ي فاخذ شكل شركات مساهمة كالشركات القابضة والتي تطرح أسهمها التي ت

ن ظرا أل، ن اكتتاب عام أو باألحري المقيدة  بالبورصة أو سوق األوراق المالية

مالية ق الأغلب التشريعات خاصة بالمنطقة العربية تشترط التعامل فقط باألورا

ائرة ن دمالتالي يخرج للشركات المقيدة  أسهمها في سوق األوراق المالية ، وب

 سيط أنالو التعامل األوراق المالية الغير مقيدة بالبورصة وال يجوز بحال علي

مل  ، التعا بطل يتدخل إلبرام صفقة سواء بالشراء أو بالبيع لمثل هذه األوراق وإال

ون ن يكاكما قد تشترط أغلب التشريعات ومنها التشريع الكويتي والمصري على 

ن سار  سواء شخص طبيعي أو شخص اعتباري ال بد وأن يكوالوسيط او السم

ي فشاط نمسجالً لدي بورصة الوراق المالية ، ويمتنع علي غير هؤالء مزاولة 

 مجال األوراق المالية وإال تعرض هؤالء لجزاءات مدنية وجنائية .

 كان ية إذاانونويشترط فيمن يزاول هذه المهنة أن أن يكون كامالً لألهلية الق   

 ً ً اعتباريا ً طبيعياً، أو مقيدا بالسجل التجاري إذا كان شخصا لي اضافة باال شخصا

( ،  لماليةاق االقيد بالبورصة كى يتمكن من مزاولة هذا النشاط ) الوساطة في الور

قط إنما فووني فاليكفي أن يكون سمساراً عادياً أو داللالً يتوسط في أى تصرف قان

طة الوسا مهنة األوراق المالية وال يجوز له ان يزواليقتصر عمله علي الداللة في 

 في غيرها 

ويرتبط العميل بالوسيط بموجب عقد السمسرة أو الوساطة وقد يكون العقد دائم أو 

محدد المدة أو مرتبط بعملية أو اكثر من عمليات البورصة ، وكاي عقد يفرز 

ة المكلف بها الوسيط التزامات في ذمة طرفيه ، فيلتزم العميل عند إتمام الصفق

بالعمولة ، بالضافة الى الفوائد التأخيرية إذا تأخر العميل في سداد األجرة باإلضافة 



 - 3523 - 

الي التعويض عما اصاب الوسيط من أضرار، وللوسيط المالي أن يحبس ما تحت 

يدة من مستندات أو اوراق مالية تخص العميل لحين الوفاء باالجرة او العمولة 

ا للقواعد العامة ، له ان يستوفي األجرة من مبالغ مالية تحت يده المستحقة له طبق

الناتجة عن بيع األوراق المالية، ومن جهة ثانية فيلتزم الوسيط بإتمام الصفقة 

حسبما اتفق عليه بالعقد ، باالضافة الي المحافظة علي سرية العميل سواء من 

ً له،  ً بتقديم كشف الوسيط بنفسه أو من يعمل تحت رقابته أو تابعا كما يلتزم أيضا

حساب عن العملية أو العمليات التي أجراها الوسيط لحساب العميل ، كما يلتزم 

الوسيط باإلفصاح والشفافية  أى اإلدالء بالمعلومات بدقة وأمانة للعميل حتي يكون 

 علي بينة من إتخاذ قراراه علي نحو سليم . 

يل و العماسيط ت الملقاه علي عاتق الوويترتب علي اإلخالل بأي من اإللتزاما    

ل إال سئوذها المسؤولية العقدية ، فإذا كانت التزامات الوسيط واضحة فعليه تنفي

الله ة إخعن تعويض العميل المضرور، والخطأ المتوقع من جانب الوسيط هو نتيج

ه بما أصامعيه بأحد التزاماته، كالكشف عن أسرار عميله لمنافسيه سواء منه أو تاب

ل أو لعميبضرر بالغ كالحكم عليه باإلفالس، أو التراخي في إجراء كشف حساب ل

 الخطأ ثباتالتراخي في تنفيذ ما أسنده اليه العميل مما رتب ضرر بالعميل ، وإ

ات إلثباواضح في حق العميل ويقع علي األخير إثبات خطا الوسيط  بكافة طرق 

ببي رر أي أن هناك ارتباط سوأن الخطأ الصادر عن الوسيط هو المسبب للض

د من أح ه أوبينهما، وللوسيط التخلص من المسؤولية بإثبات أن الخطأ لم يصدر عن

 فسه أويل نتابعيه وإنما سبب أجنبي ال يد له فيه ، أو ان الخطأ صادر عن العم

ت معه شتركصدر الخطأ عن الغير وال يد له فيه ، أو هو بالفعل صدر عنه ولكن ا

ً إلحداث الضرر وان األسباب األخري أستغرقت أسباب أخري  و طأه أختدخلت معا

 كان لها النصيب األكبر في إحداث الضرر .

ليه علية ومتي ثبت الضرر الواقع علي العميل جراء خطأ الوسيط تقام المسؤو 

قد سار( والسم)والمسئولية هنا عقدية لوجود الرابطة العقدية بين العميل والوسيط 

ً المسؤولية التقصيرية إذا قصر ال تمتد مسؤولية في  وسيطالوسيط لتشمل أيضا

اطة إتيان تصرف أو إتيان تصرف مخالف للقانون كمزاولة نشاط أعمال الوس

عد لقواابالرغم من عدم حصوله على ترخيص بذلك من البورصة أو مخالفة تطبيق 

لي ارية الخاصة بالبورصة عند تعامله لصالح العميل ويسأل هنا مسؤولية تقصي

 جانب مسؤوليته العقدية. 
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 أوالً: النتائج 

ن مالوسيط شخص طبيعي أو اعتباري البد وان يحصل على ترخيص مسبق  -1 

 دنيةمالجهة المختصة ومزاولته لمهنة الوسيط بغير ترخيص يتعرض لجزاءات 

من  يقتصر إنماووجنائية، فالسمسرة العادية ال تشمل السمسرة في األوراق المالية 

 يزاولها على من حصل على ترخيص مسبق. 

و اآلداب لعام أانظام طالما أنها ال تخالف ال -يلتزم الوسيط باحترام إرادة العميل  -2

ي فلعميل غب ارعند تنفيذه ألوامر العميل بموجب العقد المبرم بينهم، فإذا ما  -

أن وبد الشراء أوراق مالية من نوع معين أو بيعها بثمن محدد وفي وقت معين 

م مع يتالئ ل التحترم إرادته، إال إذا رأي الوسيط أو السمسار أن ما يطلبة العمي

ل في لعميامصلحته في ضوء المعلومات المتوافرة لديه باعتباره أكثر خبرة من 

 حسن إتمام الصفقة على نحو مرضي. 

لتي ا وماتلمعلاالمحافظة على أسرار العميل وااللتزام باالفصاح والشفافية عن  -3

ل يقع األوبتخص العميل ليس فقط مصدرها عقد السمسرة وإنما هو التزام قانوني 

أ حسن مبد على عاتق الوسيط بالمحافظة على أسرار العميل باالضافة الي إعمال

 النية عند تعامله مع العميل باالفصاح والشفافية 

ين موظفالمسؤولية الوسيط ال تشمل فقط الوسيط ذاته وإنما أيضا تصرفات  -4

ررا بب ضسالتابعين له طالما أن عالقة التبعية قائمة وقت حدوث الخطأ الذي 

أنها  المابالعميل ويسأل عنه الوسيط على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ط

 ارتكبت أثناء العمل أو بسببه.

نما ي وإيشمل التعويض عن الضرر الذي أصاب العميل ليس فقط الضرر الماد -5

ي بين تجاررر األدبي والذي يصيب العمل في سمعته وشرفه أو مركزه الأيضا الض

 طائفة التجار.

يعفي الوسيط من المسؤولية المدنية بنوعيها )العقدية والتقصيرية( إذا أثبت  -6

بكافة طرق اإلثبات أن الخطأ الذي سبب ضرراً بالعمل كان راجعاً لسبب أجنبي ال يد 

ئي ومعيار تحديد السبب األجنبي يرجع الي السلطة له فيه كقوة قاهرة أو حاث فجا

التقديرية لقاضي الموضوع، أو إذا أثبت أن الغير تدخل بفعله إلحداث الضرر، أو 

أن المضرور نفسه هو من أحدث الضرر أو على األقل شارك بالنصيب األكبر في 

 حدوثه أى استغرق خطأ الوسيط أو السمسار.
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 ثانياًالتوصيات 

ي العاد لسمسارهمية دور الوسيط المالي أو السمسار الذي يختلف عن انظراً أل -  

الية، الم فى دعم حركة سوق المال باعتبارهم أول من يطلع على أسعار األوراق

ً عن شركات مساهمة تأسست حديثاً، وما يتوقع  واألوراق المالية المقيدة حديثا

مر ولة األالدبعم االقتصاد لزيادة اسعارها وانخفاضها وألهمية السوق المالي فى د

و يط أالذي نري فيه توجيه المشرع نحو إصدار قانون مستقل ينظم عمل الوس

 السمسار وتحديد مسؤوليته قبل العمالء.

ط الوسي يل دورالتدخل التشريعي إلدخال نظام التداول اإللكتروني ومن ثم تفع -  

ه انجاز اتممبيل متابعة اإللكتروني تسهيالً على العمالء من بذل جهد ومال فى س

 من قبل الوسيط أو السمسار. 

لرغبة عالن اقط إقيد الوسطاء الماليين يحتاج الي إعادة نظر تشريعية فال يكفي ف -

ر اختبا جراءفي مزاولة أي شخص طبيعي أو اعتباري لهذه المهنة وإنما البد من إ

 ى مجالفيه تدريب كامل علي ما سيمارسه في نشاط الوساطة، باالضافة الي إعطائه

ى اطه عللنش الوساطة للتعامل في األوراق المالية كى يتمكن الوسيط من مزاولته

اق ألورانحو صحيح وحرصاً على مصلحة العمالء ألن الجهل بمهنة الوساطة في 

ين بالمالية يعصف بال شك بمصلحة العمالء خاصة في ظل المنافسة الحرة 

 الوسطاء الماليين. 

اطة ة الوستشريعي بمنع مزاولة أشخاص طبيعية أو إعتبارية لمهنالتدخل ال -  

 وقيعغير مرخص لهم بذلك إبتداء قبل الشروع فيها وليس بعد المزاولة وت

 لعمالءلي اععقوبات جنائية أو غرامات ، ألن ذلك يؤدي بالفعل الي نتائج سيئة 

راجعة المك بالذين وقعوا في فخ وسطاء ماليين غير مرخص لهم بذلك، ويتحقق ذل

اء الوسط خاصةوالدورية للوسطاء الماليين الذين أعلنوا مزاولتهم لهذه المهنة ، 

 م فيالذين إعتزلوا مهنة الوساطة أو شطب قيدهم من سجل الوسطاء لوقوعه

ذه اولة هلمز أخطاء قانونية أو إفالسهم أو فقدانهم لألهلية القانونية الالزمة

 .لمهنةا

المالي ينحصر فى التوسط بين العميل وبين المتعاقد اآلخر إذا كان دور الوسيط  -

ً في  ً في العملية القانونية أو يكون طرفا ويقف عند هذه المرحله وال يتدخل مطلقا

العقد المبرم بين العميل والمتعاقد اآلخر، فيجب إجراء تعديل تشريعي بأال يكون 
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له وثيقة بالوسيط للتدخل الوسيط أو أحد أقاربه الي الدرجة الرابعة أو من لهم ص

في العقد المبرم مع العميل ضماناً للحيادية أو الوقوف عند حد الوساطة، وحتي ال 

يحقق الوسيط مصلحة شخصية تعلوا مصلحة العميل في ذلك، ألنه كما سبق الذكر 

أن الوسيط أول من يضطلع علي تعامالت البورصة من أسعار األوراق المالية من 

يملك من المعلومات ما يجعله يحقق مصلحة شخصية له بالتكسب ارتفاع وهبوط، و

ولو علي حساب العميل  بإدخال أحد أقاربه أو معارفه كأنه متعاقد مع العميل، وهو 

 ما يهدد مصلحة العميل .  
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