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?????? ?????" ??????? ??????? ??? ?? ????????? ????? ????? Al-Sabawi:

[د .ياسر باسم ذنون يونس السبعاوي]

وسائل تسوية المنازعات
في سوق األوراق المالية
"دراسة مقارنة"
*

الدكتور
ياسر باسم ذنون يونس السبعاوي

*

امللخص
يعد االستثامر يف سوق األوراق املالية يف الوقت احلارض من أهم أنواع االستثامرات وهي
أهم مصادر التمويل للدول ،ولغرض محاية االستثامر واملستثمرين يف نفس الوقت من
األرضار التي قد تلحق هبم جراء املضاربات غري املرشوعة التي يرتكبها املضاربون يف سوق
املال ،حظر املرشع يف أغلب الدول التي تنظم هذا االستثامر التعامل هبذه األوراق املالية ،إال
من خالل الوسيط وهي رشكات مسامهة حيث يطلق عليها بالرشكات املدرجة .فمن التصور
أن حتدث املنازعات ما بني العميل وهذا النوع من الرشكات ،فكان ال بد من إجياد الوسائل
الترشيعية الناجعة حلل هذه املشكالت ومحاية االستثامر يف آن واحد.
ال بل إن األمر ال يقف عند هذا احلد ،ألن منازعات األسواق املالية كثرية ومتعددة ،بعضها
ينشب بني إدارة سوق املال وأعضاء تلك السوق ،والبعض اآلخر بني أعضاء السوق أنفسهم
أو بينهم وبني املتعاملني ،ويندر أن تقع املنازعات بني املتعاملني بعضهم مع البعض ،ألن
هؤالء وهم أطراف عقد بيع األوراق املالية كبائع ومشرت ال يعرف بعضهم بعضا ،وكل منهم
ال يعرف إال الوسيط يف سوق األوراق املالية.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/5/22
 أستاذ قانون اإلجراءات املدنية املشار  -كلية القانون-جامعة الشارقة -فرع كلباء .وكلية احلقوق – جامعة
املوصل -مجهورية العراق.
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وعىل هذا األساس ،فإن هذه املنازعات قد يتم تسويتها بصورة ودية وبشكل مبارش ،وقد
يتطلب األمر هنا اللجوء إىل القضاء لتسوية يف هذه املنازعات ،وقد تكون من هذه اجلهات
جلنة يف سوق األوراق املالية ،من هذا املنطلق كان موضوع البحث يتناول الوسائل الترشيعية
لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،أيا كان شكل املنازعة وأيا كانت أطرافها.
فالقصور الترشيعي الذي يعرتي بعض القوانني حمل الدراسة املقارنة ال سيام القانون
املؤقت ألسواق األوراق املالية العراقي رقم ( )74لسنة  ،2004والالئحة التنفيذية اخلاصة
به والصادرة من جملس املحافظني لسوق األوراق املالية لسنة ( )2008فهذا القانون من
الضعف يف إطار الصياغة الترشيعية والتنظيمية بمكان.
يف حني أن قوانني أخرى السيام اإلمارايت والكويتي كان املرشع فيه قد خطا خطوات
متقدمة جدا السيام فيام يتعلق بوسائل تسوية املنازعات واإلجراءات القضائية بام يؤدي إىل
حتقيق الغاية املنشودة وهي محاية وتشجيع االستثامر يف سوق األوراق املالية.

املقدمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عىل أرشف املخلوقات وسيد
الكائنات ،خاتم النبيني وإمام املرسلني ،وخري خلق اهلل أمجعني ورمحة اهلل للعاملني ،سيدنا حممد
صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن مقتضيات البحث العلمي للموضوع حمل الدراسة تلزمنا تناول األمور اآلتية:
أوال :مدخل تعريفي بموضوع البحث:
يعد موضوع التعامل يف األوراق املالية من املواضيع التي أصبحت تشغل اهتامما كبريا من
قبل الباحثني واملتعاملني ،بعد أن احتلت مركزا حيويا يف النظم االقتصادية احلديثة ،فيتم
التعامل يف مكان منظم وخمصص لعمليات التداول يطلق عليه تسمية سوق املال .وسوق
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املال ،هي سوق منظمة لالجتار يف األوراق املالية من أسهم وسندات وصكو مالية بأنواعها
عىل أن تكون قابلة للتداول ،وتتحكم فيها قوانني ولوائح ونظم معينة تتوىل أدارهتا حيث
ترشف عىل تطبيق هذه الترشيعات )1(.وتنقسم أسواق املال إىل قسمني :أحدمها السوق
األولية ( )primary marketوتدعى بسوق اإلصدار واالكتتاب وفيها تعرض األوراق املالية
من أسهم وسندات ،واألخرى وتدعى بالسوق الثانوية أو سوق التداول

( secondary

 )marketوهي السوق التي يتم فيها تداول األوراق املالية التي سبق إصدارها يف السوق

األولية أي سوق اإلصدار (.)2
ومما زاد يف هذه األمهية التطورات التي حدثت لألوراق املالية يف العامل ،وتتمثل هذه
التطورات يف حتريرها من القيود اإلقليمية لتكون عاملية ،وصارت معظم الدول تعتمد عىل
التمويل يف خارج أسواقها الوطنية ،وبدأت األسهم تتداول يف معظم األسواق العاملية.
وارتبط هذا التطور بتطور املؤسسات املالية الوسيطة لتقليل املخاطر وتوزيعها عىل أكرب عدد
من املستثمرين ،وبذلك أصبحت رشكات الوساطة من أبرز األشخاص يف سوق األوراق
املالية.ونظرا لكثرة التعامالت وتنوعها وخطورهتا ،فقد أوجب املرشع يف القوانني حمل
الدارسة املقارنة ،أن يكون التعامل يف هذه األسواق من خالل وسيط يصطلح عليه الرشكات
املدرجة وهي رشكات مسامهة.
من هذا املنطلق ،أصبح االستثامر يف سوق األوراق املالية من أهم أنواع االستثامر يف الوقت
احلارض ،لكن القيد الترشيعي يف هذا االستثامر هو أال حيصل بصورة مبارشة أي بمعنى أال
( )1د .جمدي إبراهيم قاسم ،التحكيم يف منازعات تداول األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،دراسة حتليلية نقدية لقرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم ( )1لسنة  ،2001بحث مقدم إىل مؤمتر
أسواق األوراق املالية والبورصات يف كلية الرشيعة والقانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة للفرتة ،8-6
سنة  ،2006املجلد الثاين ،ص .1
( )2عيل طالل هادي ،مسؤولية الوسيط يف سوق املال ،النارش دار الفكر والقانون ،اإلسكندرية ،مرص ،بال سنة
طبع ،ص .11
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018
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يقوم املستثمرون مبارشة برشاء تلك األوراق املالية أو بيعها ،لذلك كان البد من اللجوء إىل
رشكات الوساطة لتنظيم هذا األمر.
أي بمعنى أن اللجوء إىل رشكات الواسطة مل يعد أمرا اختيارا خيضع لرغبات العميل وإنام
هو أصبح إلزاميا بموجب القانون ،حيث أوجبت القواعد املنظمة لتداول األوراق املالية
حرص أعامل الوساطة بالوسطاء املرخصني يف سوق األوراق املالية ،وبناء عىل ذلك فإنه من
املتصور حدوث املنازعات بني العميل املستثمر ورشكات الوساطة.
ال بل إن األمر ال يقف عند هذا احلد ،ألن منازعات األسواق املالية كثرية ومتعددة ،بعضها
ينشب بني إدارة سوق املال وأعضاء تلك السوق ،والبعض اآلخر بني أعضاء السوق أنفسهم
أو بينهم وبني املتعاملني ،ويندر أن تقع املنازعات بني املتعاملني بعضهم مع البعض ،ألن
هؤالء وهم أطراف عقد بيع األوراق املالية كبائع ومشرت اليعرف بعضهم بعضا ،وكل منهم
ال يعرف إال الوسيط يف سوق األوراق املالية.

()3

وعىل هذا األساس ،فإن هذه املنازعات قد تتم تسويتها بصورة ودية وبشكل مبارش ،وقد
يتطلب األمر هنا اللجوء إىل القضاء لتسوية هذه املنازعات ،وقد تكون من هذه اجلهات جلنة
يف سوق األوراق املالية .من هذا املنطلق كان موضوع البحث يتناول الوسائل الترشيعية
لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،أيا كان شكل املنازعة وأيا كانت أطرافها.
ثانيا :أسباب اختيار موضوع البحث :كثري من األسباب دفعتنا إىل اختيار موضوع البحث
منها:
 -1يعد االستثامر يف سوق األوراق املالية يف الوقت احلارض من أهم أنواع االستثامرات
وهي أهم مصادر التمويل للدول .ولغرض محاية االستثامر واملستثمرين يف نفس الوقت من

( )3سلطان بن فراج رشيد السبيعي ،تسوية املنازعات يف األوراق املالية – دراسة مقارنة ،ط ،1مكتبة القانون
واالقتصاد ،2011 ،ص .13
326
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األرضار التي قد تلحق هبم جراء املضاربات غري املرشوعة التي يرتكبها املضاربون يف سوق
املال ،حظر املرشع يف أغلب الدول التي تنظم هذا االستثامر التعامل هبذه األوراق املالية إال
من خالل الوسيط ،وهي رشكات مسامهة يطلق عليها الرشكات املدرجة .فمن التصور أن
حتدث املنازعات ما بني العميل وهذا النوع من الرشكات ،فكان ال بد من إجياد الوسائل
الترشيعية الناجعة حلل هذه املشكالت ومحاية االستثامر يف آن واحد.

()4

 -2القصور الترشيعي الذي يعرتي بعض القوانني حمل الدراسة املقارنة ال سيام القانون
املؤقت ألسواق األوراق املالية العراقي رقم ( )74لسنة  ،2004والالئحة التنفيذية اخلاصة
به والصادرة من جملس املحافظني لسوق األوراق املالية لسنة ( ،)2008فهذا القانون من
الضعف يف إطار الصياغة الترشيعية والتنظيمية بمكان.
يف حني أن قوانني أخرى السيام الكويتي كان املرشع فيه قد خطا خطوات متقدمة جدا
السيام فيام يتعلق بوسائل تسوية املنازعات واإلجراءات القضائية بام يؤدي إىل حتقيق الغاية
املنشودة وهي محاية وتشجيع االستثامر يف سوق األوراق املالية الكويتي.
ثالثا :تساؤالت موضوع البحث:
نحاول من خالل هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -1ما هي الطبيعة القانونية للتحكيم ،باعتباره وسيلة ترشيعية مقررة من قبل املرشع
لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية؟ وهل هو ذو طبيعة اختيارية أم أنه ذو طبيعة
إلزامية؟ أي بمعنى ،هل أن سلو سبيل التحكيم مفروض من قبل املرشع عىل
املتعاملني يف سوق األوراق املالية أم أنه خيضع إىل حمض إرادة املستثمرين يف هذه
السوق؟
( )4د .مصلح أمحد الطراونة ،نظرات عىل النظام القانوين للتحكيم يف سوق الدوحة لألوراق املالية ،بحث مقدم
إىل مؤمتر أسواق املال والبورصات ،املنعقد يف كلية الرشيعة والقانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،للفرتة
من 8-6مارس  ،2006املجلد الثاين ،ص .2
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018
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 -2هل اللجوء إىل التحكيم يف سوق األوراق املالية يف الترشيعات املذكورة حمل الدراسة
املقارنة ،يشكل إهدارا حلق التقايض أو إخالال بمبدأ املساواة أمام القضاء؟ وهل
االتفاق عىل التحكيم باعتباره وسيلة ترشيعية مقررة يف سوق األوراق املالية ،يشكل
خمالفة لقواعد االختصاص الوالئي والنوعي للمحاكم؟
 -3هل يصح استخدام االفرتاض القانوين من قبل املرشع يف صياغة بعض األحكام
القانونية املتعلقة بسوق األوراق املالية ،السيام تلك املتعلقة بتسوية املنازعات الناشئة
عن التعامل باألوراق املالية؟ أي بمعنى هل من املقبول أن حتل إرادة املرشع حمل إرادة
املتنازعني يف افرتاض اللجوء إىل التحكيم لتسوية منازعات األوراق املالية؟
 -4أخذ املرشع الكويتي بمحكمة أسامها حمكمة سوق املال ،وأخذ املرشع املرصي
باملحاكم االقتصادية ،أي كال املرشعني أخذا بنظام القضاء كوسيلة لتسوية املنازعات
يف سوق األوراق املالية ،فهل إجياد هذا النوع من املحاكم من قبل املرشع يعد من قبيل
القضاء العادي أم أنه من قبيل القضاء املتخصص أم أنه من قبيل القضاء االستثنائي؟
 -5تقليص طرق الطعن بالنسبة ألحكام املحاكم يف أسواق املال أال يشكل خروجا عىل
القواعد العامة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ،السيام بالنسبة للترشيع الكويتي؟
 -6ما هي الطبيعة القانونية للجنة الشكاوى والتظلامت التي أخذ هبا املرشع العراقي
والكويتي واملرصي؟ ،هل هي جلان ذات طبيعة قضائية أم أهنا ذات طبيعة إدارية؟
وهل يصح وصف املجلس التأديبي الذي أخذ به املرشع الكويتي وكأنه هيئة استئنافية
وجعل قراراته هنائية ،بحيث ال تقبل الطعن؟
 -7لوحظ أن أحكام التحكيم الصادرة بموجب قوانني سوق األوراق املالية ،ال تعترب من
السندات التنفيذية إال بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها ،فهل ينسجم هذا األمر مع
الغاية املتوخاة من الرسعة يف تسوية منازعات األوراق املالية؟
 -8هل األحكام القضائية الصادرة من حمكمة أسواق املال ،تقبل الطعن هبا بكل الطرق
املقررة للطعن باألحكام يف قانون املرافعات املدنية والتجارية أم أن هذه األحكام هلا
328
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يشء من اخلصوصية ،بسبب طبيعة التعامل يف سوق األوراق املالية؟
 -9هل نظام حتضري الدعوى ،والذي أخذ به املرشع املرصي يف قانون املحاكم االقتصادية،
يعترب أمرا الزما ورضوريا لقبول الدعوى ،بحيث إنه يرتتب عىل عدم مرور الدعوى
هبذا النظام البطالن ،أم إنه أمر جوازي؟
 -10هل تعد جلان التظلامت واملجلس التأديبي ،من الوسائل الترشيعية التي أخذ هبا
املرشع لتسوية منازعات سوق األوراق املالية؟ أي بمعنى هل هلا دور فعيل يف تسوية
املنازعات عىل صعيد العالقات ما بني العميل املستثمر ورشكات الواسطة؟
رابعا :منهجية موضوع البحث:
اعتمدنا يف إعداد هذا البحث عىل املنهج التحلييل بالدرجة األساس ،وذلك من خالل
حتليل النصوص القانونية املقارنة التي تنظم املوضوع حيثام وردت ،مع حتليل موقف الفقه
العراقي واملقارن يف هذا الصدد .باإلضافة إىل املنهج التحلييل ،فقد اعتمدنا املنهج املقارن
لقوانني عدة يف هذا املجال ،وهي القانون املؤقت لسوق األوراق املالية العراقي رقم ()74
لسنة  ،2004والالئحة التنفيذية اخلاصة به لسنة  ،2008والقانون رقم ( )7لسنة 2010
اخلاص بإنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية الكويتي ،باإلضافة إىل الالئحة
التنفيذية اخلاصة هبذا القانون والصادرة بموجب القرار رقم ( )72لسنة  ،2015وقانون
سوق رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة  1992املعدل ،والالئحة التنفيذية اخلاصة به رقم
( )135لسنة  ،1993والقانون اإلمارايت االحتادي رقم ( )4لسنة  2000يف شأن هيئة وسوق
اإلمارات لألوراق املالية والسلع ،والالئحة التنفيذية اخلاصة به بموجب قرار رئيس جملس
إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم ( )1لسنة  ،2001باإلضافة إىل قانون املحاكم
االقتصادية املرصي رقم ( )120لسنة  2008املعدل ،فضال عن قوانني املرافعات املدنية
والتجارية باعتبارها تشكل الرشيعة العامة.
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وعىل صعيد القوانني األجنبية ،فقد أخذنا بقانون اإلجراءات املدنية الفرنيس رقم ()1123
لسنة  1975املعدل ،باإلضافة إىل القانون املايل لسنة  2003والتعديل اخلاص به فيام يتعلق
باللجان اخلاصة بالفصل يف منازعات سوق األوراق املالية والتي تعرف اختصارا بلجنة
( .)AMFفضال عن املنهج التطبيقي والذي متثل بإيراد العديد من القرارات القضائية وعىل
صعيد ودرجات املحاكم املختلفة العربية واألجنبية ويف حدود ما هو متاح.
خامسا :خطة موضوع البحث :ولإلحاطة بموضوع البحث فإننا سنقسمه عىل النحو
التايل:
املبحث األول :اآلليات الترشيعية لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،وقد تم تناوله
يف ثالثة مطالب هي:
املطلب األول :تسوية منازعات سوق األوراق املالية عن طريق التحكيم.
املطلب الثاين :تسوية منازعات سوق األوراق املالية عن طريق القضاء.
املطلب الثالث :تسوية منازعات سوق األوراق املالية عن طريق اللجان اإلداريةذات
الطبيعة القضائية.
املبحث الثاين :القواعد اإلجرائية لوسائل تسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية وذلك
يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :القواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات بالتحكيم.
املطلب الثاين :القواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات عن طريق القضاء.
املطلب الثالث :القواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات عن طريق اللجان اإلدارية.
اخلامتة :وقد شملت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها يف موضوع البحث.
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املبحث األول
اآلليات الترشيعية لتسوية املنازعات
يف سوق األوراق املالية
املنازعات التي حتصل يف سوق األوراق املالية ال يمكن حرصها ،فالبعض منها ،يمكن أن
ينشأ بني هيئة الرقابة املالية واألشخاص املتعاملني معها ،يف حني البعض اآلخر يقع بني
املتعاملني يف تلك األوراق املالية .وهذه املنازعات بكل أشكاهلا وأنواعها ،ال بد من حلها،
سواء أكان ذلك عن طريق القضاء العام واملتمثل بقضاء الدولة ،أم عن طريق القضاء اخلاص
واملتمثل بالتحكيم ،وذلك كله يف سبيل حتقيق العدل وهو ما يبتغيه األفراد من كل وسائل
تسوية املنازعات ،وبام يؤدي إىل حتقيق االستقرار يف املجتمع.
واألصل ،أن القضاء هو اجلهة الوحيدة املختصة بنظر املنازعات التي تنشأ بني الدولة
واألفراد ،أو بني األفراد مع بعضهم البعض ،إال أن املرشع كثريا ما خيرج عن هذا األصل يف
جانبيه املوضوعي واإلجرائي ويقرر قواعد آمرة تنظم طريقة احلصول عىل احلق أو احلل
املوضوعي ،أي بمعنى ينظم وسائل تسوية املنازعات ،منها عىل سبيل املثال املنازعات املتعلقة
بسوق األوراق املالية.
إذ ختتلف طريقة تسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية والتي يمكن أن حتدث بني
وسطاء األوراق املالية وبني العمالء املستثمرين من ترشيع آلخر ،وذلك بحسب قناعة املرشع
بالطريقة األفضل لتسوية تلك املنازعات .فاملرشع الكويتي مثال أوجد ثالث وسائل حلل هذه
املنازعات ،هي التحكيم والقضاء املتخصص وهي حمكمة أسواق املال واللجان اإلدارية ذات
الطبيعة القضائية.من هذا املنطلق ،ولكون هذه الوسائل ترشيعية مقررة بموجب نصوص
قانونية واردة يف قوانني سوق األوراق املالية ،فإننا سنوزع هذا املبحث إىل ثالثة مطالب،
نتناول يف املطلب األول تسوية منازعات سوق األوراق املالية عن طريق التحكيم ،ويف
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املطلب الثاين تسوية املنازعات عن طريق القضاء "حمكمة أسواق املال" ،ويف املطلب الثالث،
تسويته عن طريق اللجان اإلدارية ذات الطبيعة القضائية.

املطلب األول
تسوية منازعات سوق األوراق املالية عن طريق التحكيم
ملصطلح التحكيم معاين عديدة ،عىل صعيد اللغة والفقه والقضاء .ففي اللغة العربية
فإن أصل كلمة حتكيم من مصدر الفعل (حكم)بتحديد الكاف مع الفتح ،يقال (حكم)
باألمر ،حكام :قىض ،حكم له وحكم عليه وحكم بينهم ،و(حكم) فالنا يف اليشء واألمر
جعله حكام (احتكم) اخلصامن إىل احلاكم ،رفع خصومتهام إليه( ،)5وحكمه يف اليشء
واألمر :ترصف فيه كام يشاء (.)6

واحلكم بالضم ،القضاء يف اليشء بأنه كذا سواء لزم ذلك أم ال ،وحاكمه إىل احلاكم
ودعاه وخاصمه يف طلب احلكم ورافعه وحكمه يف األمر حتكيام أمره أن حيكم بينهم أو
أجاز حكمه فيام بينهم (.)7
يالحظ من خالل العرض املتقدم ،بأن مصطلح التحكيم يأيت يف اللغة بمعنى القضاء ،فإن
كان هذا عىل صعيد اللغة ،فإنه عىل صعيد االصطالح الفقهي والترشيعي ،وردت تعريفات
متعددة للمصطلح ،إذ عرفه جانب من الفقه بأنه " نظام لتسوية املنازعات عن طريق أفراد
عاديني خيتارهم اخلصوم أما مبارشة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضوهنا"( )8وعرفه آخرون
( )5املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية ،طبعة وزارة الرتبية والتعليم ،1990 ،ص .65
( )6لسان العرب ،العالمة أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي العريب ،الطبعة األوىل،
املجلد الثاين عرش ،صادر ،بريوت ،لبنان ,1990 ،ص .142- 141
( )7اإلمام حمي الدين ابن فيض السيد حممد مرتيض احلسيني الواسطي الزبيدي احلنفي ،تاج العروس من جواهر
القاموس ،دراسة وحتقيق عيل شريي ،املجلد السادس عرش ،باب امليم (أ-ش) ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،1994 ،ص .142-141
( )8د .أبو زيد رضوان ،األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل ،النارش دار الفكر العريب ،القاهرة ،مرص ،1981 ،ص.19
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بأنه "االتفاق عىل طرح النزاع عىل شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون
املحكمة املختصة"(.)9وهبذا الصدد عرفت حمكمة النقض املرصية التحكيم بأنه "طريق
استثنائي لفض املنازعات قوامه اخلروج عىل طرق التقايض العادية)10(.وعرفت حمكمة التمييز
القطرية التحكيم بأنه " مفاد نص املادتني ( )190و ( )192من قانون املرافعات أن التحكيم
هو عقد يتفق طرفاه بموجبه عىل عرض املنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهام عىل فرد أو أفراد
متعددين ليفصلوا فيها بدال من املحكمة املختصة ،وال جيوز االتفاق عىل التحكيم يف املسائل
التي ال جيوز فيها الصلح".

()11

وعىل صعيد الفقه الفرنيس ،فقد عرف بعض الفقهاء الفرنسيني التحكيم بأنه:
« L’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose
deux ou plusieurs parties exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée
"par celles-ci »)12( .

كام عرفه البعض ( )13بأنه " وسيلة ودية أو سلمية لتسوية اخلالفات بواسطة شخص أو
عدة أشخاص عاديني وعددهم فردي يسمون حمكمني " ،وعرفه آخرون ( )14يف ذات الفقه
( )9د .أمحد أبو الوفا ،التحكيم االختياري واإلجباري ،النارش منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2001 ،ص ،14
د .أمحد مليجي ،قواعد التحكيم يف القانون الكويتي ،النارش مؤسسة دار الكتاب ،1996 ،ص 13؛ د .مصلح
أمحد الطراونة ،نظرات عىل النظام القانوين للتحكيم يف سوق الدوحة لألوراق املالية ،بحث مقدم إىل مؤمتر
أسواق املال والبورصات ،املنعقد يف كلية الرشيعة والقانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،للفرتة من -6
8مارس  ،2006املجلد الثاين ،ص .2
( )10قرار حمكمة النقض املرصية يف  13يوليو  1992املجموعة السنة  43ص  931وبذات االجتاه القرار يف
( )27فرباير  1994املجموعة السنة  45ص  445أوردمها د .عيل سيد قاسم ،نسبية اتفاق التحكيم دراسة يف
أحكام القضاء وقراراته التحكيمية ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة ،بال سنة نرش ،ص .2
( )11قرار حمكمة التمييز القطرية ،الطعن رقم ( )123لسنة  2010متييز مدين ،املكتب الفني جمموعة األحكام
الصادرة عن الدوائر املدنية والتجارية السنة السادسة من يناير  2010إىل ديسمرب  ،2010ص  490منشور عىل
املوقع اإللكرتوين التايلnit.aspx?op=id=20267andtypc=90/pr×/Htto://mohamoon-ju.com/SHJ :
(12(See:ch.jarrosson:la notion darbitrage. LGDJ.France. 1987. P, 23.
(13) A.Heraud, A.Maurin. Lajustice, Sirry1996, P, 149.
(14) A.Kassis,Problemes de base de larbitrage en droit compare et en droitintemational , L
,G,D,j ,1987,t,L,P,13.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

11

[السنة الثانية والثالثون]

333

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 7

[وسائل تسوية المنازعات في سوق األوراق المالية ]

بأنه "حسم النزاع بواسطة شخص أو عدة أشخاص الذين قرر األطراف اللجوء إليهم
بمحض إرادهتم ".
يالحظ أن أغلب التعريفات الفقهية أمجعت عىل أن التحكيم ذو طبيعة اتفاقية وهي وسيلة
ودية ،أما عىل صعيد الترشيع فيالحظ أن أغلب الترشيعات حمل الدراسة املقارنة وهي
الترشيع الكويتي والعراقي واإلمارايت واملرصي والفرنيس ،مل تورد تعريفا ترشيعيا ملصطلح
التحكيم ،وإنام اكتفى املرشع هبذه الدول ،بإبراز العنارص واخلصائص الذاتية للتحكيم بغية
متييزه عن أية وسيلة أخرى من وسائل فض املنازعات بني األفراد.
وإن كان هنا رأي يف الفقه املرصي( )15يرى بأن املرشع املرصي قد تطرق إىل تعريف
التحكيم يف املادة ( )1/10من قانون التحكيم رقم ( )27لسنة  1994والذي يمثل
الرشيعة العامة للتحكيم يف املواد املدنية والتجارية ،عىل أنه " اتفاق التحكيم هو اتفاق
الطرفني عىل االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو يمكن
تنشأ بينهام بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري عقدية " ،فهذا النص
الترشيعي مل يتطرق إىل نظام التحكيم كوسيلة لفض املنازعات وإنام هو تطرق إىل اتفاق
التحكيم فاألول يشء والثاين يشء آخر.
أما عىل صعيد األوراق املالية ،فقد عرف التحكيم بأنه اللجوء إىل جهة خمتصة لفض
املنازعات املتعلقة بالتعامل يف سوق األوراق املالية ،من قبل األفراد واملؤسسات االستثامرية
املتعاملة يف السوق سواء كانت اجلهة القائمة عىل فض املنازعات مفروضة من قبل املرشع أو
تم االتفاق عليها من قبل األطراف املتنازعني (.)16
أوردمها د .وليد حممد عباس ،التحكيم يف املنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية ،النارش دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2010 ،ص21و.22
( )15د .حممود السيد عمر التحيوي ،أركان االتفاق عىل التحكيم ورشوط صحته ،النارش دار املطبوعات
اجلامعية ،اإلسكندرية ،2001 ،ص  55وانظر بخالف هذا الرأي د .وليد حممد عباس ،مصدر سابق ،ص .20
( )16صالح راشد احلمراين ،التحكيم اإلجباري كوسيلة لفض املنازعات يف سوق األوراق املالية ،النارش دار
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ويالحظ عىل التعريف املذكور أنه يؤكد عىل طبيعة التحكيم كوسيلة لفض املنازعات
املتعلقة بسوق األوراق املالية ،وهو حياول اجلمع ما بني الصفة االختيارية واإللزامية للتحكيم
كوسيلة لفض املنازعات يف هذه األسواق .إذ يتميز التحكيم يف منازعات البورصة بعدة
عنارص ،أوهلا أن التعامل قد وقع يف سوق لألوراق املالية ،وثانيها ،أن األطراف املتنازعني هم
من املستثمرين املتعاملني يف السوق ،وثالثها ،أن النزاع متعلق بطائفة األوراق املالية ،وآخرها،
أن أحد املحكمني جيب أن يتم اختياره من قبل أحد العاملني يف جمال األسواق املالية وهذا
()17

األخري جيسد أو يؤكد عنرص اخلربة.
بعد كل ما تقدم ،يالحظ أن الترشيعات القانونية حمل الدراسة املقارنة ،وهي كل من
القانون رقم ( )7لسنة  2010الكويتي اخلاص بإنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط
األوراق املالية الكويتي .باإلضافة إىل الالئحة التنفيذية اخلاصة هبذا القانون والصادرة
بموجب القرار رقم ( )72لسنة  ،2015والقانون املؤقت ألسواق األوراق املالية العراقي
رقم ( )74لسنة  ،2004والالئحة التنفيذية الصادرة عن جملس املحافظني لعام ،2008
وقانون سوق رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة  1992املعدل ،والقانون اإلمارايت االحتادي
رقم ( )4لسنة  2000يف شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع ،باإلضافة إىل
قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس لسنة  .1975كل هذه الترشيعات( )18قد أقرت التحكيم
باعتباره وسيلة لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية.
النهضة العربية ،القاهرة ،2009 ،ص 30؛ د فاطمة دشتي ،التنظيم القانوين لسوق الكويت لألوراق املالية،
بحث مقدم إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات ،آفاق وحتديات ،املنعقد يف كلية الرشيعة والقانون –
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،للفرتة  8-6مارس  ،2006املجلد الثالث ،ص .1
( )17صالح راشد احلمراين ،مصدر سابق ،ص .31
( )18انظر نص املادة ( )148من قانون سوق األوراق املالية الكويتي واملادة ( )444من الالئحة التنفيذية
اخلاصة بالقانون ،واملادة ( )1من القسم ( )14من القانون املؤقت ألسواق األوراق املالية العراقي ،واملادة (-10
 )52من قانون سوق رأس املال املرصي ،واملواد ( )55-1من القرار رقم ( )1لسنة  2001اخلاص بنظام
التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع اإلمارايت.
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إن كان األمر كذلك ،فإن ثمة تساؤال يطرح نفسه يف هذا املجال ،هل اللجوء إىل التحكيم
يف سوق األوراق املالية يف الترشيعات املذكورة حمل الدراسة املقارنة ،يشكل إهدارا حلق
التقايض أو إخالال بمبدأ املساواة أمام القضاء؟ وهل أن االتفاق عىل التحكيم باعتباره وسيلة
ترشيعية مقررة يف سوق األوراق املالية ،يشكل خمالفة لقواعد االختصاص الوالئي والنوعي
للمحاكم؟
جوابا عىل السؤال األول ،نقول أن اتفاق التحكيم أجازه املرشع يف النصوص العامة
الواردة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ،ويف النصوص اخلاصة الواردة يف سوق األوراق
املالية ،وهذا االتفاق ال يسلب حق االلتجاء للقضاء الذي كفله الدستور للكافة ،إذ إن حق
اللجوء إىل القضاء هو من احلقوق العامة التي ال جيوز النزول عنها بأي شكل من األشكال،
إذ يبقى القضاء صاحب الوالية العامة يف نظر كافة املنازعات املدنية والتجارية واإلدارية،
فاتفاق التحكيم ال يسلب القضاء والية النظر يف املنازعات ،هذا من ناحية ،ومن ناحية
أخرى ،فإن اتفاق التحكيم ال يقدح بمبدأ املساواة الذي كفله الدستور لكل األفراد أمام
القانون ،ألن اللجوء إىل التحكيم ال يقترص عىل فئة دون أخرى من الناس.
أما عىل صعيد السؤال الثاين ،فيالحظ أن قواعد االختصاص الوالئي هي قواعد وزع فيها
املنازعات بني جهات القضاء العادي واإلداري بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام االزدواج
القضائي مثل فرنسا ومرص والعراق ،وهنا خص املرشع القضاء العادي النظر يف الدعاوى
املدنية والتجارية ودعاوى األحوال الشخصية ،أما الدعاوى اإلدارية فهي من اختصاص
القضاء اإلداري ،وبالتايل ،فإن اتفاق التحكيم ال يشكل مساسا بقواعد االختصاص الوالئي،
ألنه ال يتضمن انتزاع اختصاص من جهة قضائية إىل جهة قضائية أخرى.
أما من جهة االختصاص النوعي ،فيالحظ أن املرشع يعطي لكل حمكمة يف حماكم الدولة
نوعا من الدعاوى ،وحتديد هذه النوعية إما أن يكون عىل أساس أمهية املنازعة أو عدم أمهيتها
أو طبيعتها القانونية ،فأعطى املنازعات قليلة األمهية إىل املحاكم اجلزئية ،وأعطى املنازعات
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ذات األمهية الكبرية إىل املحاكم االبتدائية ،ويف مجيع األحوال ال يؤدي اتفاق التحكيم إىل
املساس بقواعد االختصاص النوعي ،ألنه ال يؤدي إىل انتزاع اختصاص حمكمة لصالح
حمكمة أخرى.
وهو ما فعله املرشع الكويتي يف حمكمة أسواق املال ،إذ أشار املرشع الكويتي بأن هذه
املحاكم ختتص بالدعاوى اجلزائية واملدنية والتجارية واإلدارية الناشئة عن املنازعات املتعلقة
حرصا بسوق األوراق املالية ،أي بمعنى أن االختصاص ال ينعقد ملحكمة سوق املال يف غري
الدعاوى الناشئة عن تطبيق النصوص القانونية بسوق األوراق املالية.وهبذا الصدد جاء يف
قرار صادر عن حمكمة التمييز القطرية بأن " األصل أن املحاكم هي السلطة التي متلك حق
الفصل يف املنازعات ،إال أنه ليس ثمة ما حيول دون أن يمنعها املرشع من نظر نزاع معني
ويعهد بوالية الفصل فيه جلهة أخرى ،وحيدد اإلجراءات التي تتبع يف عرض هذا النزاع عىل
تلك اجلهة ،وطرق الطعن فيام يصدر عنها من أحكام أو قرارات ،وكان مؤدى املادتني ()19
من القانون رقم ( )14لسنة  1995بإنشاء سوق الدوحة لألوراق املالية ،واملادة ( )148من
قرار وزير املالية واالقتصاد والتجارة رقم ( )10لسنة  1999بإصدار الالئحة الداخلية لسوق
الدوحة لألوراق املالية تنفيذا هلذا القانون ،فإن املرشع ارتأى ألسباب قدرها أن ينشئ طريقا
استثنائيا لفض املنازعات املتعلقة باملعامالت التي جتري يف السوق ،فأوكل إىل هيئة إدارية بني
طريقة تشكليها والية الفصل يف تلك املنازعات واعترب القرارات الصادرة عنها انتهائية غري
قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ،مما مؤداه أن والية املحاكم تنحرس عن النظر يف
الطعون التي ترفع إليها عن هذه القرارات ".

()19

وبنفس املبدأ قرار حمكمة التمييز يف ديب

والذي جاء فيه أنه " من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن األصل هو أن ختتص املحاكم بنظر

( )19قرار حمكمة التمييز القطرية " الطعن رقم ( )85لسنة  2010متييز مدين الدائرة األوىل جلسة
 ،2010/6/1قرار منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.almeezan.qa/rulingpage.aspx? Id=479and languaye=ar.
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كافة املنازعات أيا كان نوعها ما مل يسلب منها االختصاص بقانون خاص".

()20

بعد العرض املتقدم ،يتبني لنا أن املرشع يف القوانني حمل الدراسة املقارنة قد أخذ بالتحكيم
باعتباره إحدى الوسائل الترشيعية املقررة لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،إال أن
التساؤل الذي يثار يف هذا الصدد ،هل أن التحكيم يف سوق األوراق املالية ذو طبيعة اختيارية
أم أنه ذو طبيعة إلزامية؛ أي بمعنى سلو سبيل التحكيم هل هو مفروض من قبل املرشع عىل
املتعاملني يف سوق األوراق املالية أم أنه خيضع إىل حمض إرادة املستثمرين يف هذه السوق؟
بغية اإلجابة عن هذا التساؤل ،ال بد من أن نبني الطبيعة القانونية للتحكيم عامة ،إذ توجد
يف هذا األمر ثالثة اجتاهات هي:
-1االجتاه األول :التحكيم اتفاق وتعاقد :هذه النظرية هي السائدة يف الفقه اإليطايل

()21

وهلا أنصار يف فرنسا ومرص ( .)22يرى أنصار هذا االجتاه أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية وليس
قضاء بمعنى الكلمة ،ألنه يقوم عىل إرادة األطراف أي أنه عقد رضائي ملزم للجانبني ،وأن
اتفاق التحكيم من وجهة نظر أنصار هذا االجتاه يستغرق عملية التحكيم برمتها ،وأن حكم
التحكيم الذي حيتاج إىل القضاء لألمر بتنفيذه ،هو جمرد حتديد ملحتوى عقد التحكيم بمعرفة
غري املتعاقدين وهم هنا املحكمون (.)23

( )20قرار حمكمة التمييز يف ديب ،الطعن رقم ( )203لسنة  2009مدين جلسة األحد  15نوفمرب  2009جمموعة
األحكام واملبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية والعقارية واألحوال الشخصية ،ج ،3ع
 ،20سبتمرب – ديسمرب  ،2009ص .2264
(21(G.chiovenda-l stituzioni di dirit to processualev. 1.2ed. nap oli, 1957-p.66.67.
(22) E.GarsonnetacezarBru-Traite procedure civile et commerciale. T8 3ed.paris, 1972. p457,
p.568.

وانظر أيضا :د .وجدي راغب ،تأصيل اجلانب اإلجرائي يف هيئة حتكم معامالت األسهم باألجل ،بحث منشور
يف جملة احلقوق الكويتية ،املجلد  ،7ع  ،4ديسمرب ،1983 ،ص.103
( )23د .أمحد أبو الوفا ،التحكيم بالقضاء والصلح ،بال مكان طبع ونرش ،1965 ،ص  ،25د.وجدي راغب،
النظرية العامة للعمل القضائي ،النارش منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1974 ،ص ،382د.خالد عبدالعظيم أبو
غابة ،التحكيم وأثره يف فض املنازعات ،ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2011 ،ص  29وما بعدها.
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-2االجتاه الثاين :التحكيم نظام قضائي :وهذه النظرية هي الرائجة يف الفقه الفرنيس(.)24
يرى أنصار هذا االجتاه أن التحكيم ذو طبيعة قضائية ،فالتحكيم من وجهة نظرهم ،قضاء
إجباري يلزم اخلصوم يف حال اتفاقهم عىل اللجوء إىل التحكيم ،كطريقة حلل منازعاهتم ،حيل
حمل قضاء الدولة اإلجباري ،وأن عمل احلكم هو عمل قضائي ومهمته قضائية ،وحكمه
يرتب نفس اآلثار التي يرتبها احلكم القضائي ،وأن االتفاق عىل التحكيم ال يعدو أن يكون
جمرد الرشارة األوىل لوضع قيد النظام موضع احلركة فشأن العمل اإلرادي للخصوم يف
االلتجاء إىل التحكيم يطابق شأن العمل اإلرادي للخصوم يف االلتجاء إىل قضاء الدولة

(.)25

-3االجتاه الثالث :التحكيم نظام خمتلط :يرى أنصار هذا االجتاه أن للتحكيم طبيعة خمتلطة
جتمع ما بني النظرية العقدية والنظرية القضائية ،إذ بموجب هذا االجتاه ،فإن التحكيم تعاقبت
عليه صفتان األوىل تعاقدية ،وتدخل فيها كافة مظاهر اإلرادة يف تكوينه وترتيب آثاره.
والثانية ،قضائية من اللحظة التي يبدأ فيها ويصدر فيها حكم املحكم ،ألن التحكيم هو حقيقة
ممتدة يف الزمان وتتابع فيها الصفتان العقدية والقضائية ،وهذه الطبيعة املختلطة هي التي تفرس
لنا األحكام التي تبدو متعارضة يف داخل نظام التحكيم مثل احرتام مبدأ املواجهة ،وتسبيب
حكم املحكم ،وإمكانية رد احلكم ،وسلطة املحكم يف إدارة القضية ،وهذا كله ال يفرسه إال
الطبيعة القضائية لنظام التحكيم (.)26
بعد ما تقدم ،يالحظ أن أرجح االجتاهات يف حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم هي الطبيعة
(24)R.morel – traité élémentaire de procedure civile 2ed.paris 1949,p,549.n722.p555n.732. ,
J.robert-traite de l’arbitrage civil et commercial en droit interne Paris , 1951,p.200-203.p.191192.

وانظر أيضا د وجدي راغب ،تأصيل اجلانب اإلجرائي ،مصدر سابق ،ص .104
( )25د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص  ،26د .أمحد رشاد حممود سالم ،البنيان الفني حلكم التحكيم ،النارش
دار النهضة العربية ،القاهرة ،2010 ،ص  ،16د .نبيل إسامعيل عمر ،التحكيم يف املواد املدنية والتجارية الوطنية
والدولية ،النارش دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،37 ،2011 ،د .وليد حممد عباس ،مصدر سابق ،ص .37
( )26د.نبيل إسامعيل عمر ،مصدر سابق ،ص  .41-40د ،خالد عبد العظيم أبو غابة ،مصدر سابق ،ص-30
 ،31د .وليد حممد عباس ،مصدر سابق ،ص  ،47د .أمحد رشاد حممود سالم ،مصدر سابق ،ص  20وما بعدها.
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املختلطة والتي ترى يف التحكيم قضاء اتفاقيا ،أي أنه نظام مركب من عنارص عقدية وقضائية،
تتمثل العنارص العقدية يف اتفاق التحكيم ،الذي يعترب جتسيدا ملبدأ سلطان اإلرادة ،يف حني
تبدو العنارص القضائية يف الطبيعة القضائية ملهمة املحكم.
ومن خالل العرض السابق ،فإن التساؤل املطروح هو حول طبيعة التحكيم يف سوق
األوراق املالية ،هل هو حتكيم اختياري أم أنه حتكيم إلزامي؟
إن اإلجابة عىل هذا التساؤل تعتمد عىل املوقف الترشيعي للمرشع من املسألة موضوع
البحث ،فالتحكيم بشكل عام ،ومن حيث دور اإلرادة فيه يقسمه الفقه إىل قسمني ،مها
التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري ،فهو يعد اختيارا إذا كان األطراف غري ملزمني
باللجوء إليه ،أي أنه ال توجد أداة ترشيعية سواء بموجب القانون أو اللوائح جتربهم عىل
اللجوء إىل التحكيم ،وهذا هو األصل يف التحكيم أي أنه يكون اختياريا .أما إذا كانت
النصوص القانونية أو اللوائح التنفيذية جترب األفراد عىل اللجوء إىل التحكيم لفض املنازعات
احلاصلة بينهم ،فإنه يعد هنا حتكيام إلزاميا (.)27
فعىل صعيد قانون سوق األوراق املالية الكويتي رقم ( )7لسنة  ،2010والالئحة التنفيذية
رقم ( )72لسنة  2015الصادرة بموجبه ،يالحظ أن املرشع الكويتي جعل سلو سبيل
التحكيم لتسوية املنازعات الناشئة عن عقد الواسطة يف سوق األوراق املالية اختياريا بدليل
أنه استخدم عبارة تفيد اجلواز ،إذ نصت املادة ( )148من أصل القانون عىل أنه " جيوز تسوية
املنازعات الناشئة عن االلتزامات املقررة يف هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت
بمعامالت سوق املال عن طريق نظام التحكيم ،وذلك وفقا للنظام اخلاص بالتحكيم الذي
تضعه اهليئة " .ونفس األمر أكده املرشع الكويتي يف الالئحة التنفيذية رقم ( )72لسنة 2015
يف املادة ( )444والتي تنص عىل أنه " جيوز تسوية املنازعات الناشئة عن االلتزامات املقررة
( )27د .فاطمة دشتي ،مصدر سابق ،ص .15
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يف القانون رقم  7لسنة  2010أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعامالت أسواق املال عن طريق
نظام التحكيم ،ويضع املجلس بقرار منه نظاما خاصا بالتحكيم ترشف اهليئة عىل إجراءاته".
أما عىل صعيد القانون املؤقت لسوق العراق لألوراق املالية رقم ( )74لسنة  ،2004فقد
نصت الفقرة ( )1من القسم ( )14عىل أنه " قد تتخذ السوق ضوابط ختتص اهليئة يف تفويضها
السلطة للقيام بالتحكيم يف اخلالفات بني األعضاء وبني األعضاء وزبائنهم الذين يقبلون
بالتحكيم ،وقد يفوض سوق األوراق املالية سلطة التحكيم ملؤسسة خمولة من قبل اهليئة رشط
أن تكون كل قواعد التحكيم خاضعة للمصادقة واإلضافة واإللغاء من قبل اهليئة " .وذات
النص أكده املرشع يف النظام الداخيل لسنة  2008والذي أصدره جملس املحافظني ،إذ نصت
املادة  1-12منه عىل أنه"للسوق أن يتبنى قواعد للتحكيم خالل عملية فض املنازعات بني
األعضاء وبني األعضاء وزبائنهم عن طريق املوافقة عىل إجراء التحكيم.تكون تلك القواعد
يف عهدة جلنة التحكيم عىل أن حتدد تشكلية اللجنة ونظامها الداخيل والقواعد التي تتحكم
بنشاطها .وللجنة التحكيم أن تفوض صالحية التحكيم جلهة أخرى يصادق عليها جملس
املحافظني واهليئة عىل أن تكون كافة قواعد التحكيم خاضعة ملصادقة أو إلغاء أو إضافات
جملس املحافظني أو اهليئة".
فمن خالل هذا النص ،يالحظ أن املرشع العراقي خول اهليئة العامة لسوق األوراق
املالية سلطة القيام بالتحكيم ،فاملرشع جعل األمر جوازيا يف تفويض سلطة التحكيم هليئة
األوراق املالية أو جلهة أخرى يف السوق ،وهو يف هذا النص جعل حل منازعات سوق
األوراق املالية عن طريقة التحكيم اختياريا للمستثمرين والوسطاء يف عقد الوساطة إذا
ما رغبوا يف اللجوء إليه.
إال أن الغريب ،أن املرشع العراقي نص يف الفقرة ( )2-5-1من القسم  14من ذات
القانون عىل أنه " يعترب التعامل بالسندات يف السوق كاعرتاف من قبل الوسيط حلل أية
خالفات عن طريق التحكيم " ،أي أنه بموجب هذا النص جعل جمرد تعامل الوسيط يف
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األوراق املالية إقرارا منه بقبول التحكيم باعتباره الطريق الوحيد حلل مجيع املنازعات التي
حتدث بينه وبني باقي الوسطاء أو املستثمرين.
فاملرشع العراقي وقع يف تناقض بالنسبة للتحكيم يف سوق األوراق املالية ،فهو جعله
اختياريا بالنسبة للعميل املستثمر والوسيط إذا ما أراد اللجوء إليه ،وهو يف نفس الوقت جعله
إلزاميا أي اجباريا بالنسبة للوسطاء وبمجرد التعامل يف سوق األوراق املالية ،أي أنه جعله
الطريق الوحيد حلل املنازعات احلاصلة بني الوسيط والوسطاء اآلخرين أو بينه وبني العمالء
املستثمرين ،لذا فإننا ندعو املرشع العراقي إىل معاجلة هذا التناقض الترشيعي وتبني موقف
واضح من التحكيم وجعله أحد وسائل حسم املنازعات يف سوق األوراق املالية عىل غرار
املرشع الكويتي.
أما بالنسبة إىل املرشع اإلمارايت ،فيالحظ أنه هنج نفس منهج املرشع العراقي يف اعتبار
التحكيم طريقا إلزاميا يف بداية األمر لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،إذ نصت املادة
( )2يف الفصل األول من قرار رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع يف سوق
اإلمارات لألوراق املالية والسلع رقم ( )1لسنة  2001عىل أنه " يتم الفصل يف املنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيام بني املتعاملني يف جمال األوراق املالية والسلع من طريق
التحكيم دون غريه ،وتطبق يف هذا الشأن أحكام هذا النظام ،ويعترب التعامل يف السوق إقرارا
بقبول التحكيم والتزاما بتنفيذ حكم املحكمني وتنازال عن طريق الطعن فيه عدا ما هو مقرر
يف هذا النظام".
فمن خالل هذا النص ،يالحظ أن املرشع اإلمارايت جعل سلو سبيل التحكيم لتسوية
املنازعات املتعلقة بسوق األوراق املالية إلزاميا أي حتكيام إجباريا ،إال أن املرشع اإلمارايت عدل
عن هذا االجتاه وأخذ بالصفة االختيارية للتحكيم وذلك بموجب التعديل رقم ( /35س)
لسنة  2008والذي نص عىل أن تكون صياغة نص املادة ( )2من قرار جملس إدارة اهليئة رقم
( )1لسنة  2001يف شأن نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة يف تداول األوراق املالية والسلع
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عىل النحو األيت " يتم الفصل يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع عن
طريق التحكيم يف احلاالت التي يتفق األطراف فيها عىل ذلك ويطبق يف هذا الشأن أحكام
هذا النظام" .وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن املحكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ما نصه " ....تفويض هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع يف وضع
نظام التحكيم ،ال يقصد منه فرض التحكيم جربا عىل أشخاص اليسعون إليه ويأبون سلو
طريقه بام يناقض الطبيعة االتفاقية للتحكيم ويؤدي إىل إهدار حق التقايض ،فتعريف التحكيم
هو اتفاق الطرفني عىل اختاذ وسيلة لتسوية النزاع بينهام ،لذا فإن إقامة احلكم املطعون فيه
قضاؤه بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لوجود رشط التحكيم استنادا إىل
القرار رقم " "1لسنة  ،2001الصادر عن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع رغم
إلغائه بتعديله بالقرار رقم ( )35لسنة  2008وخلو األوراق مما يفيد اتفاق الطرفني عىل
تسوية النزاع بينهام عن طريق التحكيم ،خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه ".

()28

وأن التعامل يف سوق األوراق املايل يعني ضمنا قبول املتعاملني املتنازعني تنفيذ احلكم
الصادر من جلنة التحكيم ،فضال عن افرتاض املرشع اإلمارايت قبول املتخاصمني ضمنا
التنازل عن كافة حقوقهم املتعلقة بأي نوع من أنواع الطعون يف احلكم الصادر من جلنة
( )28قرار املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  676لسنة  2009قضائية ،تاريخ
اجللسة  ،2009/10/18ص  ،401منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
 htt:\\www.east laws.com\Ahkam view aspx=2013وبذات االجتاه قرار املحكمة االحتادية العليا،
األحكام اإلدارية ،الطعن رقم ()422لسنة  2012قضائية ،تاريخ اجللسة  ،2012/12/5منشور عىل املوقع
االلكرتوين التايل htt:\\www.east laws.com\Ahkam view aspx=2013:والذي جاء فيه"ذلك أنه متسك
أمام حمكمة املوضوع بأنه التزم بعرض النزاع بينه وبني املطعون ضدها األوىل عىل التحكيم عمال بالقرار رقم
( )1لسنة 2001بشأن نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع قبل تعديله بالقانون
رقم ( )35لسنة  2008والذي كان يوجب التحكيم اإلجباري يف معاملة الوسطاء مع املستثمرين يف املنازعة
الناشئة بينهم وهو ماالتزم به الطاعن وأصدر املحكم حكمه حمل دعوى التصديق آنفة البيان ،وإذ ذهب احلكم
املطعون فيه بإ بطال حكم التحكيم قوال منه بأن القضاء هو صاحب الوالية العامة لنظر النزاع دون أن يواجه
دفاع الطاعن بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بام يستوجب نقضه".
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التحكيم (.)29
بيد أن التساؤل الذي يطرح نفسه يف هذا املجال ،هل يصح استخدام االفرتاض القانوين
من قبل املرشع يف صياغة بعض األحكام القانونية املتعلقة بسوق األوراق املالية السيام تلك
املتعلقة بتسوية املنازعات الناشئة يف التعامل باألوراق املالية؟ أي بمعنى هل من املقبول أن
حتل إرادة املرشع حمل إرادة املتنازعني يف افرتاض اللجوء إىل التحكيم لتسوية منازعات
األوراق املالية؟
ابتداء يعرف االفرتاض القانوين بأنه وسيلة عقلية الزمة لتطور القانون يقوم عىل أساس
افرتاض أمر خمالف للواقع يرتتب عليه تغيري حكم القانون دون تغيري نصوصه( ،)30فيالحظ
أن هذه الوسيلة تستخدم يف صياغة القواعد القانونية املوضوعية واإلجرائية عىل حد سواء.
إال أن لالفرتاض القانوين خطورته البالغة إذا جلأ إليه املرشع من أجل غايات قد التتناسب
والغاية املرجوة منه مع ما قد يرتتب عليه من خماطر ،فهل جيوز للمرشع افرتاض قبول األفراد
بالتحكيم بمجرد التعامل بسوق األوراق املالية؟ ،أرى أن هذا االفرتاض يعد من قبيل
املصادرة عىل املطلوب ،إذ كيف يمكن للمرشع أن يفرتض افرتاضا قانونيا جيعل من خالله
إرادته حتل حمل إرادة األفراد املتعاملني هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أن التعامل بسوق
األوراق املالية اليعني التسليم بوسيلة حل املنازعات الناشئة من هذا التعامل ،فقبول التعامل
يشء ووسيلة تسوية املنازعات يشء آخر ،لذا أرى من األجدر باملرشع اإلمارايت العودة إىل
األصل العام وهو جعل سلو سبيل التحكيم اختياريا للمتنازعني ،وهو ما فعله متاما يف
التعديل الترشيعي رقم ( )35لسنة .2008
أما عن موقف املرشع املرصي فقد نصت املادة ( )52من قانون سوق رأس املال املرصي
( )29د .جمدي إبراهيم قاسم ،مصدر سابق ،ص .7-6
( )30د .يارس باسم ذنون وجوتيار عبداهلل أمحد ،االفرتاض القانوين يف قانون املرافعات ،بحث منشور يف جملة
الرافدين للحقوق ،تصدرها كلية احلقوق ،جامعة املوصل ،املجلد ( ،)12العدد ( ،)40السنة  ،2010ص .9
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رقم ( )95لسنة  1992املعدل عىل أنه " يتم الفصل يف املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا القانون فيام بني املتعاملني يف جمال األوراق املالية عن طريق التحكيم دون غريه " .فاملرشع
املرصي جعل اللجوء إىل التحكيم لتسوية املنازعات املتعلقة بسوق األوراق املالية إلزاميا وهو
السبيل الوحيد حلل هذه املنازعات

()31

ثم عدل عن هذا االجتاه بموجب قرار املحكمة

الدستورية العليا .أما عن موقف القانون الفرنيس ،فإن املرشع الفرنيس أجاز لألطراف حل
منازعتهم عن طريق التحكيم ،إذ وضع املرشع الفرنيس تنظيام ترشيعيا متكامال للتحكيم
الداخيل يف جمموعة املرافعات الفرنسية يف املواد ( )1442وما بعدها واملضافة إىل مواد
التحكيم األخرى يف جمموعة املرافعات الفرنسية بمقتىض املرسوم رقم ( )354-80والصاد
سنة  ،1980أي بمعنى أن املرشع الفرنيس أجاز جلوء األفراد إىل التحكيم االختياري للفصل
يف منازعتهم بصورة عامة ،مادام أن التحكيم يرد عىل أحد املنازعات اجلائز الفصل فيها عن
طريق التحكيم بام يف ذلك منازعات األوراق املالية.

()32

بعد العرض املتقدم ،يالحظ أن الترشيعات حمل الدراسة املقارنة متباينة يف موقفها من
التحكيم باعتباره وسيلة ترشيعية لتسوية منازعات األوراق املالية ما بني إلزامي واختياري،
فاملرشع الكويتي واملرصي جعله اختيارا يف حني املرشع العراقي واإلمارايت جعله إلزاميا
والحقا جعله اختياريا ،فأهيام أجدر باالعتبار والتأييد؟
أرى أن موقف املرشع الكويتي أجدر باالعتبار والتأييد وذلك لألسباب التالية:
 .1إنه أخذ بالتحكيم باعتباره إحدى الوسائل الترشيعية املتبعة يف تسوية املنازعات
املتعلقة بسوق األوراق املالية إىل جانب القضاء واللجان اإلدارية ،أي أنه مل جيعل
التحكيم الوسيلة الوحيدة.
( )31الحظ أن املرشع املرصي قد عدل هذا األمر بموجب احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية العليا يف 23
يناير  2002والذي نص بعدم دستورية نص املادة ( )52من قانون رأس املال املرصي ،ومن ثم أزاح الصفة
اإللزامية يف اللجوء إىل التحكيم لتسوية منازعات األوراق املالية وأن األصل للقضاء وسيأيت بيان ذلك الحقا.
(32) TewelesRichard.And Bradley Edward s. The stock market.1998, p, 111.
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 .2إنه مل خيرج عن املبدأ العام الوارد يف قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم ()38
لسنة  1980املعدل ،من أن اللجوء إىل التحكيم ذو صيغة اختيارية ،وهو ما قرره
رصاحة يف املواد ( )188-173أي بمعنى أن املرشع مل يصادر إرادة األفراد
املتنازعني يف اللجوء أو عدم اللجوء إىل التحكيم وإنام جعل األمر حمض إرادهتم.
 .3إن األفراد املتعاملني يف سوق األوراق املالية هم أقدر األشخاص يف تقدير احتياجهم
حلل املنازعات املتعلقة بتسوية األوراق املالية من حيث اللجوء إىل الوسيلة املناسبة
والتي قد تكون التحكيم أو القضاء أو اللجان.

املطلب الثاين
تسوية منازعات سوق األوراق املالية عن طريق القضاء
ال يكفي أن حتدد الدولة القواعد التي تعامل االستثامرات املحلية واألجنبية عىل أساسها
بل جيب أن يطمئن املستثمرون إىل وجود وسائل عادلة لتسوية ما قد ينشأ بينهم وبني الدولة
التي يستثمرون فيها من خالفات ،وهذا عموما يستلزم وجود ثقة عامة يف النظام القضائي
للدولة وتوافر هيئات قضائية خمتصة باحلكم يف منازعات االستثامر عامة وسوق األوراق
املالية خاصة ،ولو كانت الدولة نفسها هي طرفا يف الدعوى وبأي مركز كانت مدع أو مدعى
عليه ،لذا قد ترى وجود وختصيص نوع من املحاكم للنظر يف مثل هذه املنازعات ،نظرا
لطبيعتها اخلاصة (.)33
فرفع الدعوى أمام القضاء هي الوسيلة األصلية لتسوية املنازعات بني املتعاملني يف سوق
األوراق املالية ،وسواء أكان ذلك من خالل جهة املحاكم العادية ،وهو ما يعرف بالقضاء
العادي ،أو من جهة املحاكم املتخصصة وهو ما يعرف باملحاكم االقتصادية ،كام هو احلال يف

( )33د .حميى حممد مسعد ،الوجيز يف املحاكم االقتصادية ،النارش املكتب اجلامعي احلديث ،القاهرة،2010 ،
ص .12-11
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مجهورية مرص العربية التي تعرف هذا النوع من املحاكم()34وهبذا الصدد يعرف جانب من
الرشاح القضاء بأنه السلطة التي خوهلا القانون بالذود عن حقوق األشخاص طبيعة كانت أم
معنوية ( )35يف حني عرف جانب آخر من الرشاح القضاء بأنه رجال اهليئة القضائية الذي
يبارشون دون غريهم كقاعدة وظيفة القضاء (.)36
ومن خالل االطالع عىل فحوى نصوص القوانني املقارنة ،يالحظ أن املرشع الكويتي
واملرصي والفرنيس ،قد أخذ بنظام القضاء كوسيلة ترشيعية لتسوية املنازعات الناشئة عن
التعامل باألوراق املالية يف السوق اخلاصة هبا.
إذ نص املرشع الكويتي يف الفصل احلادي عرش والذي جاء حتت عنوان "العقوبات
واجلزاءات التأديبية " ويف املواد ( )160-10-8من أصل القانون رقم ( )7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق املال عىل تشكيل حمكمة سامها ،حمكمة أسواق املال ،إذ نصت املادة
( )108عىل أنه " تنشأ باملحكمة الكلية حمكمة تسمى حمكمة أسواق املال ،يصدر بتحديد
مقرها قرار من وزير العدل بموافقة املجلس األعىل للقضاء" .وذات النص تكرر يف الالئحة
التنفيذية اخلاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم ( )7لسنة  2010يف املادة ( )401منها ،وقبل
الدخول يف تفاصيل تشكيل هذه املحكمة ،فإن ثمة تساؤال مهام يطرح نفسه يف هذا املجال،
وهو ،هل أن إجياد هذا النوع من املحاكم من قبل املرشع يعد من قبيل القضاء العادي أم أنه
من قبيل القضاء املتخصص أم أنه من قبيل القضاء االستثنائي؟

( )34د .إبراهيم إسامعيل إبراهيم وحيدر فاضل محد الدهان ،تسوية منازعات عقد الوساطة يف سوق األوراق
املالية – دراسة مقارنة ،بحث منشور يف جملة املحقق احليل للعلوم القانونية والسياسية ،تصدرها كلية القانون –
جامعة بابل ،ع  ،2س  ،2012 ،4ص.14
( )35شاكر حممود النجار ،قواعد املرافعات واإلثبات ،مكتبة الصباح للتحضري الطباعي ،ط  ،1بغداد،2000 ،
ص .4
( )36د .طالل خالد مرزوق الرشيدي ،استقالل السلطة القضائية ،دراسة مقارنة يف القانونني املرصي
والكويتي ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة  ،2011 ،ص .347 ،346
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جوابا عىل السؤال املتقدم نقول ،إن الكثري من األنظمة القانونية يف العامل قد عرفت فكرة
التخصيص القضائي كام هو احلال يف فرنسا ،إذ ترجع التفرقة بني نوعي القضاء عام الوالية
والقضاء املتخصص إىل عهد الثورة الفرنسية الكربى .وقد عرب عن هذه التفرقة الفقيهان
 Solusot Perrotبقوهلام " أنه بالنسبة للقضاء عام الوالية ليس من الرضوري وجود قانون
يمنحه رصاحة اختصاصا وإنام يكفي أال يوجد قانون يسلبه منه ،أما القضاء املتخصص فإنه ال
يتوىل إال الدعاوى التي حتددها له النصوص اخلاصة رصاحة بسبب طبيعة الدعوى أو
خصوصية موضوعها ،فصمت نصوص القانون بالنسبة له يعني استبعاد االختصاص عنه(.)37
فاملرشع عندما يصمم أو ينشئ حماكم أول درجة داخل القضاء العادي ،فإنه يعتد بنوع
الدعوى يف التفرقة بني هذه املحاكم ،إال أن ذلك يكون بشكل عارض وغري مؤثر يف إنشاء
املحكمة ذاهتا ،فالتفرقة بني املحاكم اجلزائية واملحاكم االبتدائية قائمة أصال عىل تفاوت القيمة
االقتصادية للدعاوى ،ولكن عندما يعتد املرشع بنوع الدعوى بشكل جوهري فإنه ينشئ
حماكم أخذت تتعدد تعددا نوعيا يطلق عليها املحاكم املتخصصة ،وهو ما فعله املرشع
الكويتي عندما أنشأ حمكمة أسواق املال ،اخلاصة باملعامالت والدعاوى املتعلقة بسوق
األوراق املالية سواء كانت مدنية أم جتارية أم إدارية.
ويرى البعض من الفقه ( )38أن التفرقة بني القضاء عام الوالية والقضاء املتخصص والقضاء
االستثنائي إنام يقوم عىل اعتبارين :األول استنباط أو اشتقاق القضاء املتخصص من القضاء
(37) Solus et Perro, Droit judiciaire privé, Sirey, tom1.-1no.520.p486

أورده د .طلعت حممد ديداور ،مصدر سابق ،ص  159هامش رقم (.)11
والتي اندلعت رشارهتا عام  1789وكان من ثامرها يف هذا املجال صدور ترشيع  24أغسطس لعام ،1790
وللمزيد من التفصيل حول هذا املوضوع انظر ،د .طلعت حممد ديداور ،املحاكم االقتصادية خطوة أخرى نحو
التخصص القضائي ،النارش دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،مرص ،2009 ،ص.109
( )38د .فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة ،2008 ،ص ،195
د.إبراهيم نجيب سعد ،القانون القضائي اخلاص ،ج  ،1التنظيم القضائي ،النارش منشأة املعارف ،االسكندرية،
ص .238
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عام الوالية ،والثاين هو شذوذ القضاء االستثنائي عنها (.)39
فاملرشع قد يرى العتبارات معينة ،كام هو احلال بالنسبة للدعاوى املتعلقة بسوق األوراق
املالية ،أن يشتق من جهة القضاء العادي الذي له الوالية العامة ،بعض التشكيالت القضائية
وخيصها يف نطاق اختصاص مكان معني بنوع معني من الدعاوى ،كام فعل املرشع الكويتي يف
حمكمة أسواق املال ،واملرشع املرصي يف املحاكم االقتصادية ،وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر
عن حمكمة التمييز القطرية ما مفاده " إذا كان األصل أن املحاكم هي السلطة التي متلك حق
الفصل يف املنازعات إال أنه ليس ثمة ما حيول دون أن يمنعها املرشع من النظر يف نزاع بعينه
ويعهد بوالية الفصل فيه جلهة أخرى ،وعندئذ حيدد املرشع اإلجراءات التي تتبع يف عرض
هذا النزاع عىل تلك اجلهة وطرق الطعن فيام يصدر عنها من أحكام أو قرارات" ،)40( .وهبذا
الصدد استقرت أحكام حمكمة النقض املرصية عىل أن " مسألة االختصاص الوالئي والنوعي
تعترب قائمة يف اخلصومة ومطروحة دائام عىل املحكمة وعليها أن تقيض هبا من تلقاء نفسها
بعدم اختصاصها طبقا ملا تقيض به املادة ( )109من قانون املرافعات املدنية ويعترب احلكم
الصادر يف املوضوع مشتمال عىل قضاء ضمني باختصاص املحكمة بنظر املوضوع ،وال يرد
عىل الدفع بعدم االختصاص الوالئي والنوعي القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام ".

()41

من خالل ما تقدم ،نخلص إىل أن حمكمة أسواق املال التي أنشأها املرشع الكويتي بموجب
القانون رقم ( )7لسنة  2010والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه ،أهنا تعد من قبيل القضاء
( (39انظر نص املادة ( )108وما بعدها اخلاص بتشكيل املحكمة واملادة ( )401من الالئحة التنفيذية اخلاصة
بذات القانون.
( )40قرار حمكمة التمييز القطرية ،الطعن رقم ( )93لسنة  2006متييز مدين جلسة  23يف يناير سنة 2007
جمموعة األحكام الصادرة من الدوائر املدنية والتجارية واألحوال الشخصية ،السنة الثالثة من يناير  2007إىل،
ديسمرب  ،2007ص  61منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
htt://mohamoon-ju.com/shj/print.aspx?op=1andID=168712 type=90.

( )41قرار حمكمة النقض املرصية الطعن رقم ( )367لسنة  37ق – تاريخ اجللسة  ،1972/6/22املكتب
الفقهي  23رقم الصفحة  1185أورده فهر عبد العظيم صالح ،مصدر سابق ،ص  129هامش رقم (.)1
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املتخصص ،فهي قضاء مشتق من القضاء العادي صاحب الوالية العامة ،كل ما يف األمر أن
هذا القضاء املتخصص له والية حمدودة تقترص عىل نوع حمدد من الدعاوى هي الدعاوى
الناشئة عن تطبيق قانون األوراق املالية ،بدليل أن املرشع الكويتي نص يف املادة ()2/108
عىل أنه " -2 ........-1دوائر غري جزائية ختتص دون غريها بالفصل يف الدعاوى غري
اجلزائية املتعلقة باملنازعات التجارية واملدنية واإلدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
واألنظمة واللوائح اخلاصة بسوق األوراق املالية.)42( ....
وأرى أن علة إنشاء هذا النوع من املحاكم ،هو حرص املرشع عىل حتقيق مبدأ االقتصاد
اإلجرائي ،يف الدعاوى املتعلقة بسوق األوراق املالية ،نظرا ألمهية هذا النوع من النشاط
االقتصادي بالنسبة القتصاد الدولة عامة ،ولبطء إجراءات التقايض التي يعاين منها املستثمرون
واملتعاملون يف سوق األوراق املالية بالنسبة للقضاء العادي صاحب الوالية العامة.
واملرشع الكويتي أشار يف املادة ( )108من أصل القانون واملادة ( )401من الالئحة
التنفيذية اخلاصة بالقانون إىل أنه تنشأ باملحكمة الكلية حمكمة تسمى حمكمة أسواق املال،
ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة املجلس األعىل للقضاء ،وأشار هذان
النصان إىل أن املحكمة املذكورة تتألف أو تتكون من دوائر جزائية ختتص بالنظر يف الدعاوى
اجلزائية املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )7لسنة  ،2010وتشكل دائرة
جنايات ودائرة جنح ،وتتبع يف هذه الدعاوى ذات اإلجراءات املقررة يف قانون اإلجراءات
واملحاكامت اجلزائية ،وذلك فيام مل يرد به نص خاص يف هذا القانون ،باإلضافة إىل دوائر غري
جزائية ختتص بالنظر يف الدعاوى املتعلقة باملنازعات التجارية واملدنية واإلدارية الناشئة عن
تطبيق أحكام القانون رقم ( )7لسنة  2010واألنظمة واللوائح اخلاصة هبيئة أسواق املال،
ومنازعات التنفيذ املوضوعية املتعلقة باألحكام الصادرة عن هذه املحكمة ،وذلك أيا كانت
( )42انظر نص الفقرة ( )401/1من الالئحة التنفيذية للقانون الكويتي رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية.
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قيمة هذه املنازعات ،وكذلك قاض أو أكثر تنتدبه املحكمة الكلية للحكم بصيغة وقتية مع
عدم املساس بأصل احلق ،يف املسائل التي خيشى عليها من فوات الوقت.
فاملرشع الكويتي هنا ،مل يأخذ باالختصاص القيمي بالنسبة ملحكمة أسواق املال ،وإنام
غلب االختصاص النوعي عىل االختصاص القيمي فجعل االختصاص منعقدا للمحكمة
عىل أساس نوع الدعوى مدنية أو جتارية أو إدارية وبغض النظر عن قيمة احلق املدعى به.
وأكد املرشع الكويتي يف الشق األخري من املادة ( )108من أصل القانون واملادة ()401
من الالئحة التنفيذية اخلاصة بذات القانون ،عىل أنه يرسي قانون املرافعات املدنية والتجارية
والقوانني املكملة له عىل الدعاوى غري اجلزائية التي ترفع وفق أحكام القانون رقم
(7لسنة )2010وذلك فيام مل يرد به نص خاص.
وقد واكب املرشع الكويتي يف قانون سوق األوراق املالية والالئحة التنفيذية اخلاصة به،
التطور التكنولوجي ،عندما أخذا بوسائل التقدم العلمي أي الوسائل اإللكرتونية بالنسبة
لبعض اإلجراءات القضائية ،إذ أجاز تبليغ األوراق القضائية وأوامر احلضور بالنسبة لغري
املتهم عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ( ،)43كام أجاز أن يتم اإلعالن القضائي
بالوسائل اإللكرتونية ( )44كام أنه أورد استثناء بالنسبة لبعض اإلجراءات القضائية ،فيام يتعلق
بحضور وغياب املدعي واملدعى عليه (.)45
لكن يالحظ عىل القانون رقم ( )7لسنة  2010والالئحة التنفيذية اخلاصة به رقم ()72
لسنة  ،2015أن املادة ( )112من أصل القانون نصت عىل أنه " ترتب بمحكمة االستئناف
دائرة جزائية ودائرة غري جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيام يستأنف من األحكام الصادرة
من حمكمة سوق املال ويكون حكمها باتا ال جيوز الطعن عليه بأي طريق من طرق
( )43انظر نص املادة ( )109من أصل القانون واملادة ( )402من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون.
( )44انظر نص املادة ( )110من أصل القانون واملادة ( )403من الالئحة التنفيذية.
( )45انظر نص املادة ( )111من أصل القانون واملادة ( )413من الالئحة التنفيذية.
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الطعن"(.)46
فاملرشع الكويتي بموجب هذا النص جعل الطعن باألحكام الصادرة من حمكمة سوق
املال مقترصة عىل االستئناف فقط ،يف حني أن املرشع فصل يف طرق الطعن يف الرشيعة العامة
وهي قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم ( )38لسنة  1980املعدل ،فهل يصح مثل هذا
النص؟ أي بمعنى أن حتديد طرق الطعن يف هذا القانون ،أال يشكل خروجا عىل املبادئ العامة
لقانون املرافعات املدنية والتجارية؟ خصوصا أن املرشع يؤكد يف املادة ( )108من القانون
بأنه " يرسي قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املكملة له عىل الدعاوى غري اجلزائية
التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيام مل يرد به نص خاص " لكن ال يمكن اللجوء
إىل طرق الطعن األخرى الواردة يف الرشيعة العامة ،ألن املرشع أكد رصاحة عىل إال يوجد
نص يقيد ذلك ،وقد أورد هذا النص مما يشكل قيدا عىل الرشيعة العامة السيام أن النص
اخلاص يقيد النص العام.
من هذا املنطلق وانسجاما مع سياسة املرشع يف تبسيط إجراءات التقايض يف الدعاوى
املتعلقة بسوق األوراق املالية ،فإننا نقرتح عىل املرشع الكويتي إعادة النظر يف صياغة نص
املادة ( )112بحيث ال يقترص الطعن باألحكام الصادرة من حمكمة سوق املال عىل الطعن
بطريق االستئناف فقط وإنام يشمل كل طرق الطعن املقررة بموجب أحكام قانون املرافعات
املدنية والتجارية.
وعىل صعيد القانون املرصي فقد ذهب قانون سوق رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة
 1992يف بادئ األمر إىل جعل التحكيم هو الوسيلة الوحيدة لتسوية املنازعات املتعلقة
بتداول األوراق املالية ،وقد نصت املادة ( )52من قانون سوق رأس املال املرصي عىل أنه "
يتم الفصل يف املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيام بني املتعاملني يف جمال
( )46وذات النص ورد يف املادة ( )414من الالئحة التنفيذية اخلاصة بقانون سوق املال الكويتي.
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األوراق املالية عن طريق التحكيم دون غريه ".
واستمر العمل بقواعد التحكيم اإلجباري يف منازعات سوق رأس املال املرصي ملدة
جتاوزت العرش سنوات ،إىل أن تم الطعن بنصوص قانون سوق رأس املال املتعلقة بالتحكيم
اإلجباري بعدم الدستورية ،فقد أصدرت املحكمة العليا يف مرص حكمها بتاريخ  23يناير
 2002بعدم دستورية املادة ( )52من قانون سوق رأس املال املرصي التي ألزمت مجيع
املتعاملني يف السوق باللجوء إىل التحكيم كوسيلة وحيدة لفض املنازعات بينهام ،ومن ثم
أسقطت الصفة اإلجبارية يف اللجوء إىل التحكيم دون القضاء.
ولقد كان سند املحكمة الدستورية العليا يف ذلك هو أن املرشع جعل التحكيم إجباريا
للفصل يف املنازعات الناشئة بني املتعاملني يف جمال األوراق املالية ،واألصل أن التحكيم هو
نظام اختياري يلجأ إليه املتعاقدون بحسب إرادهتم ،وجاء يف أسباب احلكم " أنه ال جيوز أن
يكون التحكيم إجباريا يذعن له أطرافه وإنام يكون اللجوء إىل التحكيم بإرادة األطراف كام
أن التحكيم ال ينزع عن القضاء واليته يف الفصل يف كافة املنازعات ابتداء إال إذا كان متولدا
عن اإلرادة احلرة ألطرافه بام مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم املنشأة بموجب نص املادة
( )52من قانون سوق املال املرصي رقم ( )59لسنة  1992تكون منطوية عىل إخالل بحق
التقايض بحرمان ذوي الشأن من اللجوء إىل قاضيهم الطبيعي بغري طريق االتفاق اإلرادي
عىل ذلك وهو ما خيالف املادة ( )68من الدستور املرصي "(.)47

( )47الطعن رقم ( )55لسنة  23قضائية ودستورية وصدر احلكم بجلسة  2002/7/13ونرش يف اجلريدة
الرسمية بتاريخ  ،2002/1/24أورده ،د .طاهر شوقي مؤمن ،عقد بيع األوراق املالية يف البورصة ،النارش
دارة النهضة العربية ،القاهرة ،مرص ،2007 ،ص  ،492صالح راشد احلمراين ،مصدر سابق ،ص  203وما
بعدها؛ وبذات املبدأ قرار املحكمة الدستورية العليا يف مرص ،الطعن رقم ( )338لسنة  23قضائية ،تاريخ
اجللسة  ،2006/2/12املكتب الفني ج  ،2رقم الصفحة  2314منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
Http://www.eastlaws.com/ahkam view.aspx?1=2013.
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ومن كل ما تقدم فقد حكمت املحكمة الدستورية بام ييل:
أوال :بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من املادة ( )10واملادة ( )52من قانون سوق رأس
املال الصادرة بالقانون رقم ( )95لسنة .1992
ثانيا :بسقوط نصوص املواد ( )62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53من
القانون املشار إليه ،ونص املادتني ( )212 ،210من قرار وزير االقتصاد والتجارة اخلارجية
رقم  135لسنه  1993اخلاص بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املرصي.
ومنذ تاريخ النطق بعدم دستورية التحكيم اإلجباري يف منازعات سوق رأس املال املرصي
يف عام  2002وحتى عام  2008فإن االختصاص بفض املنازعات املتعلقة بسوق رأس املال
املرصي قد عاد إىل صاحب الوالية الرشعية لفض املنازعات أال وهو القضاء العادي ،ولكن
املشكلة التي كان يعاين منها املستثمرون عادت إليهم من جديد سواء من حيث البطء والتعقيد
أو عدم التخصص.
وبعد صدور قانون إنشاء املحاكم االقتصادية املرصي رقم  120لسنة  2008أصبح
للمحاكم االقتصادية دون غريها التي تنشأ بمحاكم االستئناف حق النظر يف مجيع املنازعات
املتعلقة بسوق رأس املال املرصي( ،)48وتعرف املحاكم االقتصادية" ،بأهنا قضاء متخصص
يتوىل نظر املنازعات ذات العالقة بالنشاط االقتصادي واالستثامر بام يضمن رسعة الفصل يف
املنازعات بواسطة قضاة مؤهلني يتفهمون دقه املسائل االقتصادية وتعقيداهتا ".

()49

حيث منح هذا القانون الدوائر االبتدائية باملحاكم االقتصادية دون غريها نظر املنازعات
والدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها مخسة ماليني جنيه والتي تنشأ عن تطبيق قانون سوق رأس
املال ،بينام أعطى للدوائر االستئنافية يف املحاكم االقتصادية دون غريها النظر ابتداء يف كافة

( )48د .حميي حممد مسعد ،مصدر سابق ،ص .49-48
( )49حممد حممود عليوه ،التعليق عىل قانون املحاكم االقتصادية متضمنا أهم املبادئ التي أرستها املحاكم
االقتصادية ،بال مكان نرش وطبع ،2011 ،ص .9
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املنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها مخسة ماليني جنيه أو كانت غري مقدرة القيمة(،)50
ولقد قضت حمكمة النقض املرصية هبذا الصدد.
عىل أن الدفع بعدم اختصاص املحكمة النتفاء واليتها ،أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،
حتكم به املحكمة من تلقاء نفسها ،وجيوز الدفع به يف أية حالة كانت عليها الدعوى".

()51

كام ختتص الدوائر االبتدائية واالستئنافية باملحاكم االقتصادية نوعيا ومكانيا بنظر
الدعاوى اجلنائية الناشئة عن اجلرائم املنصوص عليها يف قانون سوق رأس املال (.)52
كام أصبح من اجلائز اللجوء إىل التحكيم االختياري لتسوية منازعات تداول األوراق املالية
أمام هيئات التحكيم يف املحاكم االقتصادية وذلك عمال باملادة ( )6من قانون تلك املحاكم،
إذ وفقا هلذه املادة فإن املحاكم االقتصادية ختتص وحدها دون غريها بمسائل التحكيم يف تلك
املنازعات ،أي ختتص وحدها باملسائل التي حييلها قانون التحكيم املرصي رقم  27لسنة
 1994إىل القضاء املرصي وذلك عمال باملادة ( )1/9من قانون التحكيم املرصي ،حيث
نصت عىل أنه "يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التي حييلها هذا القانون إىل القضاء
املرصي للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع ..ما مل يتفق الطرفان عىل اختصاص حمكمة
اقتصادية أخرى يف مرص" ،وختتص املحكمة االقتصادية بكل مسائل التحكيم االقتصادي
التي حييلها إليها قانون التحكيم املرصي وذلك عمال باملادة ( )2/9منه ،والتي تنص عىل أنه
"وتظل املحكمة التي ينعقد هلا االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غريها صاحبة
االختصاص حتى انتهاء مجيع إجراءات التحكيم".

( )50انظر املادة ( )6من قانون املحاكم االقتصادية املرصي رقم ( )120لسنة  ،2008حممد حممود عليوه،
مصدر سابق ،ص .110
( )51قرار حمكمة النقض املرصية ،الطعن رقم ( )175لسنة  66ق جلسة  2005/4/9وأيضا الطعن رقم
( )4214لسنة  67ق جلسة  ،1999/3/2جمموعة املكتب الفني ،س  ،50ج  ،1ص  339أوردها حممد حممود
عليوه ،مصدر سابق ،ص .111
( )52حممد حممود عليوه ،مصدر سابق ،ص 64وما بعدها.
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بعد العرض املتقدم ،يالحظ بأن كال من املرشع الكويتي واملرشع املرصي جعل القضاء
هو صاحب االختصاص الدقيق يف تسوية املنازعات الناشئة عن التعامل يف سوق األوراق
املالية ،وأخذ كال منهام بنظام القضاء املتخصص يف هذا املجال ،باإلضافة إىل الوسيلة
الترشيعية األوىل وهي التحكيم الذي جعله كل منهام اختياريا بالنسبة للمتعاملني بسوق
األوراق املالية.

املطلب الثالث
تسوية املنازعات عن طريق اللجان اإلدارية
ذات الطبيعة القضائية
من املعلوم للجميع أن ظاهرة البطء يف إجراءات التقايض أمام املحاكم املختصة السيام يف
الدعاوى املدنية والتجارية ،أصبحت ظاهرة عاملية بحيث إهنا ال تقترص عىل بلد معني وإنام
تشمل مجيع البلدان ،وذلك ألن بطء التقايض وعدم جدوى األحكام يف دائرة التنفيذ أصبحتا
ظاهرتني هتددان العدالة بل إهنام جتردان احلق يف التقايض الذي كفله الدستور ،ومن ناحية
أخرى فإن حسم النزاع وحتقيق العدالة يستوجب عرض النزاع عىل أشخاص من ذوي اخلربة
واالختصاص يف املوضوع حمل الدعوى

(.)53

من هذا املنطلق ،نالحظ أن املرشع الكويتي واملرصي قد عهد إىل جلنة التظلامت لفض
املنازعات التي تثار بشأن األوراق املالية ،إذ من خالل االطالع عىل مضمون نصوص
القوانني املقارنة حمل الدراسة تبني أن األخذ هبذه الوسيلة الثالثة اقترص عىل املرشع العراقي
والكويتي واملرصي فقط ،وإن كان املرشع املرصي جعل اختصاص اللجنة يف القرار
اإلداري حرصيا (.)54
( )53سلطان بن فراج رشيد السبعي ،تسوية املنازعات يف األوراق املالية ،ط  ،1مكتبة القانون واالقتصاد،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،2011 ،ص .12
( )54انظر نص املادة ( )51-50من قانون رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة  1992املعدل واملادة ()205
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فعىل صعيد القانون الكويتي ،فقد نصت املادة ( )15من القانون رقم ( )7لسنة  2010عىل
أنه " تنظم يف اهليئة جلنة لتلقى الشكاوى والتظلامت وجيوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم
بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد األشخاص املرخص هلم ،كام تتلقى التظلامت يف
القرارات التي تصدرها اهليئة ،وتنص الالئحة التنفيذية عىل املواعيد واإلجراءات وقواعد
عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن عىل قراراهتا أمام املحكمة املختصة ".
وعىل صعيد الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة ( )2010فقد نصت املادة
( )47من الالئحة عىل أنه " يشكل املجلس جلنة لتلقي الشكاوى والتظلامت ،تتكون من ثالثة
أعضاء عىل األقل ،حيدد من بينهم رئيسا وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن
أي خطأ يقوم به أحد األشخاص املرخص هلم والشكاوى املقدمة إليها بشأن املخالفات
واجلرائم املنصوص عليها يف القانون".
فاملرشع الكويتي بالنسبة للجان اخلاصة بتسوية املنازعات مل جيعل األمر مقترصا عىل جلنة
الشكاوى والتظلامت ،وإنام أنشأ أيضا املجلس التأديبي ،وهو جلنة إدارية ذات طبيعة قضائية،
إذ نصت املادة ( )140من أصل القانون عىل أنه " ينشأ جملس تأديب أو أكثر يف اهليئة يتشكل
من ثالثة أعضاء برئاسة قاض ينتدبه جملس القضاء األعىل وعضوين من ذوي اخلربة يف
الشؤون املالية واالقتصادية والقانونية....
وذات األمر أكده املرشع الكويتي يف املادة ( )425من الالئحة التنفيذية الصادرة من جملس
مفويض هيئة أسواق املال بموجب قراره رقم ( )2يف  3مارس  2011والتي جاء فيها " ينشأ
يف اهليئة بقرار من جملس املفوضني جملس أو أكثر للتأديب يتشكل من ثالثة أعضاء برئاسة
قاض ينتدبه جملس القضاء األعىل وعضوين من ذوي اخلربة يف الشؤون املالية واالقتصادية
والقانونية خيتارهم جملس املفوضني وحيدد القرار أمينا للرس من موظفي اهليئة القانونيني".
من الالئحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير االقتصاد والتجارة اخلارجية رقم ( )135لسنة .1993
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إذ يتبني من خالل فحوى النصوص املذكورة سلفا أن املرشع الكويتي قد أنشأ جلانا لفض
املنازعات املتعلقة بسوق األوراق املالية ،وهو جعل اختصاص اللجنة املذكورة حمصورا يف
األخطاء الصادرة من األشخاص املرخص هلم بالسوق ومن القرارات التي تصدرها اهليئة
العامة لسوق األوراق املالية .فيا ترى ما هي الطبيعة القانونية لعمل تلك اللجان ،هل هي
جهة قضائية أم أهنا جهة إدارية ،تتوىل الفصل يف مسائل قانونية؟
قبل اإلجابة عن هذا التساؤل ،البد من بيان موقف املرشع املرصي ،إذ أخذ املرشع املرصي
هبذه اللجان يف املادة ( )51-50من قانون سوق رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة 1992
املعدل ،بلجنة التظلامت ،وأشار بأهنا تتوىل النظر يف التظلامت التي يقدمها أصحاب الشأن من
القرارات اإلدارية التي تصدر من الوزير أو اهليئة ،طبقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذ ا له .وهو ما أكده املرشع املرصي يف املادة ( )205من الالئحة
التنفيذية اخلاصة بقانون سوق رأس املال املرصي ،إذ نصت املادة ( )205يف الالئحة عىل "أنه
يكون التظلم من القرارات اإلدارية التي تصدر من الوزير أو اهليئة طبقا ألحكام القانون وهذه
الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا هلام أمام جلنة التظلامت املنصوص عليها يف املادة ( )50من
القانون".
يالحظ يف إطار حتديد الطبيعة القانونية لعمل تلك اللجنة أهنا ذات طبيعة إدارية ،بدليل أن
املرشع الكويتي حدد اختصاص اللجنة بالنظر يف الشكاوى املقدمة بحق املرخص هلم عن
األخطاء الصادرة منهم والنظر يف التظلامت عن القرارات الصادرة من اهليئة العامة لسوق
األوراق املالية .وإشارة الالئحة التنفيذية بأهنا تتوىل النظر يف املخالفات واجلرائم املنصوص
عليها يف هذا القانون.
أما بالنسبة للمرشع املرصي ،فإنه حدد وبشكل رصيح بأن عمل اللجنة يكون ذا طبيعة
إدارية بدليل أنه ينص عىل أهنا ختتص بالفصل يف التظلامت عن القرارات التي تصدر عن
الوزير أو اهليئة .وال شك أن هذه القرارات األخرية ال يمكن أن توصف إال بكوهنا قرارات
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إدارية .واملرشع املرصي أشار رصاحة بأن األمر يقترص عىل القرارات اإلدارية الصادرة من
الوزير أو من اهليئة العامة دون غريها )55(.وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة التمييز
الكويتية ما نصه"من املقرر يف قضاء هذه املحكمة-أن املنازعات التي ختتص هيئة التحكيم
بالفصل فيها طبقا للامدة الثانية من القانون رقم ( )1995/11بشأن التحكيم القضائي يف
املواد املدنية والتجارية هي املنازعات املدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها،
ومن ثم فال اختصاص هلا بالفصل يف املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية مما ختتص الدائرة
اإلدارية باملحكمة الكلية بوالية الفصل وحدها دون غريها ،عمال باملادة الثانية من املرسوم
بقانون رقم ( )1981/20املعدل بالقانون رقم (." )1982/61

()56

بيد أن التساؤل الذي يطرح نفسه يف هذا املجال ،ما هو الفرق فيام لو كانت هذه اللجنة أي
جلنة التظلامت والشكاوى ذات طبيعة قضائية أو أهنا ذات طبيعة إدارية؟
إن جوهر االختالف من وجهة نظري فيام إذا كانت اللجنة ذات طبيعة قضائية أو ذات
طبيعة إدارية يكون يف مسألتني مها:
 .1من ناحية اإلجراءات :فاللجان القضائية جيب أن تكون اإلجراءات املتبعة أمامها ذات
طبيعة قضائية أو عىل األقل إهنا ختضع إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية .يف حني أن
تكييف اللجنة عىل أهنا إدارية ال يتطلب أن تكون اإلجراءات أمامها قضائية ،وبالتايل
( (55سلطان بن فراج رشيد السبيعي ،مصدر سابق ،ص .123
( )56قرار حمكمة التمييز الكويتية ،الطعن رقم  99/367الدائرة التجارية ،جلسة رقم 1999/12/19
جمموعة األحكام ،سنة  ،27ج ،2ص 257منشور عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
http://mohamoon-ju.com/shp/print.asxp?op=18lp=19798type =80.

وبذات االجتاه قرار آخر ملحكمة التمييز الكويتية جاء فيه" أن هيئات التحكيم القضائي املشكلة تنفيذا للقانون
رقم ( )11لسنة  – 1995ال ختتص بنظر املنازعات اإلدارية وإنام االختصاص يف ذلك ،يكون للدائرة اإلدارية
باملحكمة الكلية ،وبذات االجتاه قرار حمكمة التمييز الكويتية ،الدائرة التجارية واإلدارية ،الطعن رقم
( )99/431جتاري إداري ،جلسة يف  ،2000/3/5موسوعة األحكام ،س  ،28ج  ،1ص  ،121منشور عىل
املوقع اإللكرتوين التايل.http://mohamoon-ju.com/shp/print.asxp?op=18lp=19798type =80 :
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يكون القرار الصادر منها أقل مصداقية ،من حيث صحة اإلجراءات.
 .2من ناحية جهة الطعن :فاعتبار اللجنة إدارية يؤدي إىل فوات مبدأ التقايض عىل
درجتني( )57وهو من املبادئ األساسية يف النظام القضائي لكل دولة .إذ يؤدي إىل تفويت
فرصة الطعن االستئنايف وهذا يعني حرمان املتقايض من النظر يف نزاعه أمام حماكم
الدرجة األوىل وحماكم الدرجة الثانية.
وهبذا الصدد لنا مالحظة موضوعية عىل املرشع الكويتي فيام يتعلق باملجلس التأديبي،
فاملرشع الكويتي أكد يف نص القانون( )58ويف الالئحة التنفيذية بأن املجلس التأديبي يتوىل
الفصل يف املسائل التأديبية املحالة إليه واملرفوعة من اهليئة .فضال عن الفصل يف التظلامت
املرفوعة عن قرارات البورصة وجلنة النظر يف املخالفات فيها .فاملرشع هنا رصيح يف حتديد
االختصاص النوعي للمجلس التأديبي ،لكن الغريب يف األمر أنه يعترب املجلس عند النظر
يف تظلامت تلك القرارات وكأنه هيئة استئنافية .وقرار املجلس يكون هنائيا .أن هذا التوصيف
وكأنه هيئة استئنافية يعد إخالال رصحيا بمبدأ التقايض عىل درجتني هذا من ناحية ألن اهليئة
االستئنافية ال تشكل إال من القضاة حرصا .يف حني أن املجلس التأديبي هنا يرأسه قاض
وعضوية اثنني من خارج جملس القضاء .ومن ناحية أخرى كيف يمكن أن يكون القرار الذي
يصدره املجلس هنائيا .أي بمعنى أنه يتحصن ضد الطعن فيه بأي شكل من األشكال ،وهذا
يؤدي إىل سلب اخلصوم احلق يف الطعن السيام أن املرشع الكويتي قد أخذ بفكرة القضاء
التخصيص عندما أوجد حمكمة أسواق املال.
( )57يقصد هبذا املبدأ أنه يف حالة خسارة النزاع أمام حماكم الدرجة األوىل فإنه يمكن إعادة طرح النزاع للمرة
الثانية أمام حماكم الدرجة الثانية ،من هنا قسم التقايض إىل درجتني (درجة أوىل ودرجة ثانية) وللمزيد من
التفصيل انظر :د .بكر عبد الفتاح الرسحان ،قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،ط ،1مكتبة اجلامعة ،اإلمارات
العربية املتحدة ،2013 ،ص .49
( )58انظر نص املادة ( )140من أصل القانون واملادة ( )418من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ()7
لسنة .2010
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من هذا املنطلق فإننا ندعو املرشع الكويتي إىل إعادة النظر يف نص املادة ( )140من أصل
القانون واملادة ( )428من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة  ،2010بحيث
يراعي املرشع عند صياغة النص مبدأ التقايض عىل درجتني ،وحتديد جهة الطعن أمام حمكمة
االستئناف باعتبارها جهة أو درجة ثانية من درجات التقايض .أما عن موقف املرشع
الفرنيس ،فيالحظ أنه باإلضافة إىل القواعد العامة املتعلقة بالفصل باملنازعات عن طريق
التحكيم والقضاء ووفق ما هو مقرر يف قانون املرافعات املدنية باعتباره يشكل الرشيعة العامة،
فإن املرشع الفرنيس قد عرف آلية تسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،وذلك من خالل
جلان يصطلح عليه بالسلطة اإلدارية املستقلة ،وهي باللغة الفرنســـية يصطلح عليها
 autarite administrative independanteوهي مؤسسة تابعة للدولة متخصصة يف جمال سوق
األوراق املالية ،وهي ليست خاضعة ألي رقابة من طرف وزير الوصايا أي من قبل السلطة
التنفيذية.
ويتفرع عن هذه اللجنة الرئيسية جلان أخرى متخصصة منها جلنة خمتصة بالفعل يف
منازعات سوق األوراق املالية ،وتعرف هذه اللجنة يف اللغة الفرنسية (l,Autorite )AMF

 des marches financiersوهذه اللجنة التي تعرف اختصارا بـ ( )AMFتتمتع باستقاللية
كبرية جدا يف الفصل بمنازعات األسواق املالية مقارنة مع املؤسسات اإلدارية العادية
األخرى.

()59

وجدير بالذكر أن هذه السلطات اإلدارية املستقلة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وذلك
بموجب املادة ( )2من القانون رقم  2003/706يف  1أغسطس  2003لألمن املايل والذي
يعدل املادة  1 –L .621للقانون املايل الفرنيس ،)60(.وهذه اللجان تتمتع بالسلطات التالية وهي
إصدار توصيات ،وإصدار قرارات إدارية ،وإصدار ترشيعات ،وإصدار عقوبات ،وسبب
مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:

(59 ) Autorotesadministraitvesindependantes.

http://lexinter.net/Jf/autorites-administratives-independantes.htmp1-4.
(60) http://www.amf-farnce.org: -paragraph1.
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تسميتها بالسلطات اإلدارية املستقلة ،ألهنا متارس سلطتها باسم الدولة وبعض صالحيات
الدولة تفوض إليها ،وهي مستقلة ألهنا ال ختضع لرقابة السلطة العامة ،فالسلطات العامة يف
الدولة ال يمكن هلا أن تعطي إىل هذه اللجان أوامر وال حتى توجيهات بسيطة ،واألشخاص
العاملون يف اللجان ال يمكن إهناء خدماهتم من قبل أية سلطة يف الدولة ،وهذا يشكل استثناء
للامدة ( )20من الدستور الفرنيس والذي ينص " أن احلكومة هي اإلدارة " ،)61(.وجلنة
الـ( )AMFتشكل االستثناء الوحيد يف السلطات اإلدارية املستقلة بحيث إهنا الوحيدة التي
تتمتع باستقالل مادي كامل ،وهي تتمتع بسلطة التحقيق والرقابة ،كام متارس نفس
صالحيات املحاكم ،مثل جلساهتا علنية ،وصالحية طلب املستندات الرسمية واختاذ
القرارات والعقوبات يف املجال املايل ،)62(.والقرارات التي تصدرها جلنة الـ( )AMFتقبل
الطعن أمام حمكمة استئناف باريس فقط دون غريها ،يف حني أن بقية اللجان اإلدارية املستقلة
قراراهتا تقبل الطعن أمام حمكمة القضاء اإلداري ،وجدير بالذكر أن القواعد اإلجرائية املتبعة
أمام جلنة الـ( )AMFهي نفس القواعد اإلجرائية املتبعة أمام املحاكم ،فيام يتعلق بإجراءات
تقديم الدعاوى والفصل فيها من قبل هذه اللجنة.

()63

خالصة العرض املتقدم ،يالحظ أن املرشع الكويتي أخذ بثالث وسائل لتسوية املنازعات
املتعلقة بسوق األوراق املالية وهي التحكيم وحمكمة أسواق املال واللجان اإلدارية ذات
الطبيعة القضائية .وكل مرشع يف كل دولة أقدر عىل حتديد الوسيلة الناجعة لتسوية املنازعات
املتعلقة بسوق األوراق املالية بام يتسم بعامل الرسعة واالبتعاد عن التعقيد والبطء يف
اإلجراءات بام يشجع املستثمرين عىل االستثامر يف جمال األوراق املالية.

(61) http://www.amf-france.orgil-amf/commission-des-sanctions presentation.html#title-paragraph1.
(62) http://lexinter.net/iF/autorites administratives independantes.htm.p3.
(63) http://www,lexinter.netaif/fonctionnement des marches financiers.htm.p5.
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املبحث الثاين
القواعد اإلجرائية لوسائل تسوية املنازعات
يف سوق األوراق املالية
تبني لنا من خالل املبحث السابق أن وسائل تسوية املنازعات املقررة يف القوانني حمل
الدراسة املقارنة ،هي ثالث وسائل ،وهي التحكيم والقضاء املتخصص واللجان اإلدارية
ذات الطبيعة القضائية .وهبذا املبحث فإننا سنبني القواعد اإلجرائية املتعلقة بكل وسيلة من
هذه الوسائل وذلك من حيث التشكيل ،وجهة الطعن ،وإمكانية التنفيذ .إال أن التساؤل املهم
الذي يطرح نفسه يف هذا املجال ،هل تتم تسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية بالنسبة
هلذه الوسائل الثالث وفق القواعد اإلجرائية املتبعة يف الرشيعة العامة وهي قواعد قانون
املرافعات املدنية والتجارية ،أم أنه ثمة قواعد إجرائية خاصة بكل وسيلة من هذه الوسائل
تكون مقررة يف سوق األوراق املالية؟ بغية اإلحاطة هبذا اجلانب :فإننا سنقسم هذا املبحث
إىل ثالثة مطالب يتناول املطلب األول القواعد اإلجرائية املتعلقة بالتحكيم ،واملطلب الثاين
فإنه يتطرق إىل القواعد اإلجرائية املتعلقة بالقضاء ،أما املطلب الثالث فإنه يبحث يف القواعد
اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات عن طريق اللجان اإلدارية وكام ييل:

املطلب األول
القواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات بالتحكيم
تبني لنا من خالل املطلب األول يف املبحث السابق ،بأن القوانني حمل الدراسة املقارنة قد
أقرت بالتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية .إال أن املرشع العراقي جعل
التحكيم إلزاميا ،يف حني أن املرشع الكويتي واملرصي واإلمارايت جعل التحكيم اختياريا ،إال
أن النقطة املشرتكة ما بني هذه الترشيعات أهنا أشارت بأن قواعد التحكيم أو إجراءات التحكيم
جيب أن تكون وفق ما هو مقرر يف سوق األوراق املالية وأن يتم إقرارها من قبل جملس
املحافظني .أي أن القواعد اإلجرائية هنا اخلاصة بالتحكيم ال ختضع للقواعد العامة يف قانون
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املرافعات املدنية وإنام ختضع للقواعد اإلجرائية اخلاصة هبا يف سوق األوراق املالية.
فبالنسبة للمرشع العراقي فقد نصت الفقرة ( 2يف القسم  )14من القانون املؤقت ألسواق
األوراق املالية العراقي عىل أنه " جيب أن تكون إجراءات التحكيم التابعة للسوق من ضمن
القواعد املوجودة يف سوق األوراق املالية ويتم إقرارها من قبل جملس املحافظني ومن ثم تقدم
للهيئة من اجل احلصول عىل املوافقة ".
ونصت املادة ( )1-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون العراقي الصادر عن جملس
املحافظني لسنة  2008عىل أنه "للسوق أن يتبنى قواعد التحكيم خالل عملية فض النزاعات
بني األعضاء وبني األعضاء وزبائنهم عن طريق املوافقة عىل إجراء التحكيم......وللجنة
التحكيم أن تفوض صالحية التحكيم جلهة أخرى يصادق عليها جملس املحافظني واهليئة عىل
أن تكون كافة قواعد التحكيم خاضعة ملصادقة أو إلغاء أو إضافات جملس املحافظني أو
اهليئة" .فهذا النص رصيح بوجوب اتباع القواعد اإلجرائية الواردة يف سوق األوراق املالية.
ولكن عمليا ،يالحظ أن هنا قصورا ترشيعيا يف بيان إجراءات التحكيم وذلك من حيث
تشكيل اهليئة ،وحتديد مكان انعقادها وميعاد اجللسة وإعالم اخلصوم .وكيفية النظر يف النزاع
والرشوط الواجب توافرها يف طلب التحكيم وكيفية صدور حكم التحكيم وجهة الطعن
وإمكانية التنفيذ ( ،)64كل هذا القصور الترشيعي كان مربرا لدعوة املرشع العراقي إىل أن يأخذ
هذا األمر بنظر االعتبار عند إصدار الترشيع الدائم لسوق العراق لألوراق املالية.
أما بالنسبة إىل املرشع الكويتي ،فيالحظ أنه بموجب الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون
رقم ( )7لسنة  2010يف املادة ( )1-2-12بتشكيل هيئة التحكيم( )65فقد نصت عىل أنه "
حيق لكل طرف من طريف النزاع  -وأن تعددوا اختيار حمكم عنه من بني املحكمني املقيدين
بجدول املحكمني لدى اهليئة أو من غريهم خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره من قبل
( )64د .إبراهيم إسامعيل إبراهيم وحيدر فاضل محد الدهان ،مصدر سابق ،ص.19
( )65انظر املادة ( )1-2-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة .2010
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اهليئة بذلك :ويف حالة عدم قيام أي منهم بذلك تعني اهليئة املحكم صاحب الدور من بني
املحكمني املقيدين بأحد اجلداول املودعة لدى اهليئة"...
فهذا النص من الالئحة التنفيذية يشري رصاحة بأن تشكيل هيئة التحكيم يف سوق األوراق
املالية الكويتي األصل فيه هو إرادة الطرفني يف اختيار املحكمني لكن القيد فيه هو أن يكون
املحكم من جدول املحكمني املقيدين لدى اهليئة وهذا أمر حسن فعله املرشع الكويتي ،حتى
يكون املحكم عىل خربة يف طبيعة التعامالت املتعلقة بسوق األوراق املالية.

()66

لكن يالحظ أن املرشع اإلمارايت بموجب نص املادة ( )10من قرار جملس إدارة اهليئة (هيئة
سوق املال) رقم ( )1لسنة  2001اشرتط أن يكون رئيس اهليئة قاضيا( )67أال يعطي ذلك هليئة
التحكيم حصانة أكرب من الناحية العملية؟ جوابا عىل ما تقدم نقول :إن املرشع الكويتي وافق
الصواب وذلك لسببني:
 .1أنه مل يشرتط أن يكون رئيس هيئة التحكيم قاضيا عىل غرار املرشع اإلمارايت ،وذلك ألن
املرشع الكويتي جعل من نظام التحكيم يف سوق األوراق املالية اختياريا إىل جانب
وسائل أخرى ،وهي حمكمة سوق املال وجلنة التظلامت والشكاوى وجملس التأديب .يف
حني أن املرشع اإلمارايت جعل التحكيم إلزاميا يف بداية األمر ،ثم الحقا اختياريا وهو
الوسيلة الوحيدة لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية ،فكالمها عىل صواب.
 .2أن املرشع الكويتي اشرتط أن يكون املحكم من بني املحكمني املقيدين بجدول اهليئة،
وهذا يعني ،بمفهوم املخالفة ،حتقق عامل اخلربة يف شخص املحكم يف املنازعات املتعلقة
( )66وذات األمر بالنسبة إىل جلنة التحكيم يف سوق الدوحة لألوراق املالية .إذ إن تشكيل جلنة التحكيم يكون
من اختصاص جلنة السوق .وجلنة التحكيم تتألف من ثالثة أعضاء يكون رئيسها قاضيا .وللمزيد من التفصيل
انظر :د .مصلح أ محد الطراونة ،مصدر سابق ،ص.6
( )67انظر نص املادة ( )10من قرار جملس إدارة اهليئة اإلمارايت رقم ( )1لسنة  2001والذي اشرتط أن يكون
رئيس هيئة التحكيم قاضيا يرشحة وزير العدل أو رئيس دوائر العدل ،وعضوية اثنني يرشح أحدمها مدير عام
السوق املعنية بينام يرشح اآلخر رئيس املجلس.
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بسوق األوراق املالية.
أما عن إجراءات التحكيم ،فقد نصت املادة ( )1-3-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة
بالقانون الكويتي( .)68عىل أنه يقدم طلب التحكيم مكتوبا إىل اهليئة مشتمال عىل اآليت:
 )1اسم طالب التحكيم وصفته وجنسيته وعنوانه.
 )2اسم املحتكم ضده وصفته وجنسيته وعنوانه.
 )3موضوع النزاع ووقائعه وأدلته ومستنداته وأسانيده والطلبات.
 )4نسخة من اتفاق التحكيم.
 )5صورة عن إيصال سداد الرسوم املستحقة عن طلب التحكيم"
ثم بعد ذلك تتوىل اهليئة عملية إخطار املحتكم ضده بطلب التحكيم ( )69وإشارة ذات املادة
بأنه يتعني عىل املحتكم ضده أن يقدم خالل سبعة أيام عمل ،مذكرة بدفاعه ودفعوه ،ومن ثم
تتوىل اهليئة إحالة ملف التحكيم إىل هيئة التحكيم خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تشكليها،
وعىل هيئة التحكيم البدء يف مهمتها خالل عرشة أيام من تاريخ إخطارها بذلك .ويف حقيقة
األمر أنا لست يف معرض رشح القواعد اإلجرائية اخلاصة بالتحكيم يف سوق األوراق املالية
الكويتي وال اإلمارايت .فاملرشع الكويتي واإلمارايت قد أبدع هذا املجال ،فأورد الكثري من
القواعد اإلجرائية وبالتفصيل الدقيق املتعلقة بتحديد جلسة التحكيم( )70ومكان التحكيم من

( )68انظر نص املواد ( )8 ،7 ،6من القرار رقم ( )1لسنة  2001الصادر عن هيئة األوراق املالية والسلع
اإلمارايت.
( )69انظر نص املادة ( )2-3-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة  2010الكويتي ،وانظر
نص املادة ( )8من القرار رقم ( )1لسنة  2001اإلمارايت.
( )70انظر نص املادة ( )15-3-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بسوق األوراق املالية الكويتي واملادة ()21
من القرار رقم ( )1لسنة  2001اإلمارايت.
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حيث إنه يعقد يف مقر اهليئة( )71وإن لغة التحكيم هي اللغة العربية( .)72وكذلك من حيث
القواعد واإلجراءات الواجبة التطبيق من حيث إهنا ختضع إىل مبدأ املساواة وحق الدفاع
ومجيع املبادئ األساسية .وأشار املرشع الكويتي إىل أن التحكيم خيضع إىل القواعد اإلجرائية
يف قانون املرافعات املدنية والتجارية وذلك فيام مل يرد به نص أو حكم يف هذا الكتاب

()73

أما عن حكم التحكيم ،فقد نظمته املادة ( )4-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون
رقم ( )7لسنة  ،2010إذ أشارت هذه املادة بوجوب قيام هيئة التحكيم باالجتامع للمداولة
إلصدار احلكم وأن تكون املداولة رسية وأن حكم التحكيم يصدر بأغلبية اآلراء وتنطق به
هيئة التحكيم يف جلسة علنية .وتصدر باللغة العربية ،وتسلم نسخة احلكم األصلية مرفقا هبا
ملف القضية إىل اهليئة كي تقوم بإيداعه وتسجيله لدهيا ،وتأمر اهليئة بإرسال نسخة مصدقة
من احلكم إىل طريف التحكيم برسالة بريدية مسجلة مع اإلشعار باالستالم أو بأي طريقة
أخرى خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ صدور احلكم.
بعد العرض املتقدم ،فإن التساؤل الذي يطرح نفسه يف هذا املجال ،من هي اجلهة املختصة
بالنظر يف الطعن بحكم التحكيم ،وهل حكم التحكيم يقبل الطعن أصال؟ يالحظ أن هذه
املسألة فيها تفصيل عىل صعيد القوانني حمل الدراسة املقارنة:
بالنسبة للمرشع العراقي ،فقد نصت الفقرة ( )2من القسم  14من القانون املؤقت عىل أنه
" وبخصوص اخلالفات بني الوسطاء والزبائن ،فإن أي من الطرفني قد يستأنف القرار عند
جملس املحافظني التابع للسوق وإذا مل يقتنع بالقرار فيقدم االستئناف إىل اهليئة ،إن قرار اهليئة
( )71انظر نص املاده ()9-3-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بسوق األوراق املالية الكويتي واملادة ( )21من
القرار رقم ( )1لسنة  2001اإلمارايت.
( )72انظر نص ا ملاده ()8-3-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بسوق األوراق املالية الكويتي واملادة ( )24من
القرار رقم ( )1لسنة  2001اإلمارايت.
( )73انظر نص املاده ()9-3-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بسوق األوراق املالية الكويتي واملادة ()36من
القرار رقم ( )1لسنة  2001اإلمارايت.
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يكون ملزما وال خيضع إىل املزيد من االستئناف".
فهذا النص رصيح بجواز الطعن بقرار أو حكم التحكيم أمام جملس املحافظني ،ويف حالة
عدم االقتناع بقرار املحافظني يمكن استئنافه أمام هيئة األوراق املالية وهي أعىل جهة رقابية
يف سوق األوراق املالية ،لكن يالحظ أن املرشع مل حيدد حاالت الطعن االستئنايف ،هذا من
جهة .ومن جهة أخرى ،مل جيز الطعن بقرار اهليئة العامة مما يشكل إخالال بمبدأ التقايض عىل
درجتني.
أما بالنسبة للمرشع الكويتي ،فيالحظ أنه بموجب الالئحة التنفيذية اخلاصة بقانون سوق
األوراق املالية ،فقد نصت املادة ( )5-4-12حول هنائية احلكم أي وصف حكم التحكيم
بنصها عىل أنه " يكون حكم التحكيم ملزما وهنائيا وال يكون حكم التحكيم قابال للتنفيذ إال
بعد احلصول عىل الصيغة التنفيذية طبقا لإلجراءات القانونية املقررة يف الباب الثاين عرش من
قانون املرافعات املدنية والتجارية " ،وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة التمييز
الكويتية ما نصه " أن الطعن بالتمييز األصل قرصه عىل األحكام الصادرة من حمكمة
االستئناف واألحكام االنتهائية أيا كانت املحكمة التي أصدرهتا إذا فصلت يف نزاع خالفا
حلكم آخر سبق وأن صدر بني اخلصوم أنفسهم وحاز قوة األمر املقيض .االستثناء هي
احلاالت التي حيددها القانون حرصا .منها القرارات الصادرة من جلنة التحكيم بسوق
الكويت لألوراق املالية هذه األحكام هنائية وواجبة النفاذ وال جيوز الطعن عليها بأي طريق
من طرق الطعن الواردة بقانون املرافعات ،وال يغري من ذلك إجازة الطعن بطريق التمييز عىل
أحكام التحكيم الصادرة من هيئة التحكيم القضائي ،املشكلة وفقا للقانون رقم ( )11لسنة
 1995بشأن التحكيم القضائي وعلة ذلك أن هذا الطعن قارص عىل تلك األخرية وال يمتد
إىل غريها".

()74

( )74قرار حمكمة التمييز الكويتية ،األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم( )83لسنة  2010قضائية تاريخ
اجللسة  ،2011-4-7املكتب الفني  ،39ج ،2ص 13منشور عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.easttaws.com/Ahkamview.aspx?1=368584.
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فاملرشع الكويتي يؤكد بموجب هذا النص عىل أن حكم التحكيم ملزم وهنائي ،أي بمعنى
أنه ال يقبل الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أخرى ،حتى إن املرشع الكويتي( )75أشار رصاحة
يف حالة تصحيح احلكم وتفسريه يقدم الطلب إىل اهليئة العامة يف السوق وليس إىل أية جهة
قضائية أخرى ،وتقوم اهليئة بدورها بدعوة هيئة التحكيم للنظر يف هذه الطلبات.
أما بالنسبة ملوقف املرشع اإلمارايت من املسألة موضوع البحث فقد نصت املادة ( )47من
القرار رقم ( )1لسنة  2001عىل أنه " ال جيوز الطعن يف قرار التحكيم إال بطلب اإلبطال
واإللغاء ويقدم الطلب للمحكمة املدنية املختصة التي متتلك إلغاء القرار يف األحوال التالية:
.".....-4.....-3......-2....-1
يالحظ أن املرشع اإلمارايت أجاز الطعن بحكم التحكيم أمام القضاء املدين إال أنه جعل
الدعوى حمصورة يف حالة اإلبطال واإللغاء ،وحدد أسباب كل منهام عىل سبيل احلرص يف أربع
فقرات وردت يف املادة املذكورة ،وجاء يف قرار صادر عن حمكمة التمييز االحتادية يف أبوظبي
أنه " ملا كان من املقرر أن دعوى بطالن التحكيم وعىل ماتفيده املادة ( )216من قانون
اإلجراءات املدنية االحتادي إنام توجه إىل حكم املحكم بوصفه عمال قانونيا وتنصب عىل خطأ
اإلجراءات دون اخلطأ يف التقدير ،فإن العيوب التي جيوز ملدعي البطالن التمسك هبا قد
أوردهتا املادة املشار إليها عىل سبيل احلرص بحيث ال يقاس عليها ،وهي تتعلق إما باالتفاق
عىل التحكيم أو بخصومة التحكيم

()76

( )75انظر نص املادة ( )6-4-12من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة  2010الكويتي.
( )76قرار حمكمة التمييز االحتادية الطعن رقم ( )486لسنة  2008جلسة  ،2008/10/30جمموعة األحكام،
س 2من يوليو  -ديسمرب  ،2008ص 1044منشور عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
http://mohamoon-ju.com/SHI/PRINT.ASPX?op=18ID=53976.

وبذات املبدأ قرار حمكمة التمييز يف ديب الطعن رقم ( )270لسنة  2008جلسة  24مارس  ،2009جمموع
األحكام ،ج ،1يناير – مارس ،ع 2009 ،20ص ،.759وكذلك قرار آخر ملحكمة التمييز يف ديب الطعن رقم
 157لسنة  2009جلسة األحد  27سبتمرب  ،2009جمموعة األحكام ،ج ،3ع 0سبتمرب –ديسمرب ،2009
ص.1974
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بعد العرض املتقدم ،فإن ثمة تساؤال يطرح نفسه يف هذا املجال ،هل يعترب حكم التحكيم
الصادر وفق القواعد اإلجرائية املحددة يف سوق األوراق املالية من املحررات التنفيذية؟
بالنسبة لقانون سوق العراق املؤقت لألوراق املالية مل يتضمن نصا ترشيعيا حيدد ذلك .وهنا
ال بد من الرجوع إىل القواعد العامة يف ذلك .وهبذا الصدد تنص املادة ( )173من قانون
املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  1969عىل أنه " ال ينفذ قرار املحكمني لدى دوائر التنفيذ
سواء كان تعينهم قضاء أو اتفاقا ما مل تصادق عليه املحكمة املختصة بالنزاع "....فهذا النص
رصيح عىل أن أحكام حتكيم سوق األوراق املالية غري قابلة للتنفيذ إال بعد اتباع االجراء
املذكور سلفا.
أما بالنسبة للمرشع اإلمارايت فإن القرار االحتادي رقم ( )1لسنة 2001مل يتضمن نصا
يشري إىل كيفية تنفيذ قرارات جلنة التحكيم( )77إال أنه بالرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات
املدنية االحتادي رقم ( )11لسنة  1992املعدل وبالتحديد الفقرة ( )1من املادة ( )215نجد
أن املرشع اإلمارايت نص عىل " أنه ال ينفذ حكم املحكمني إال إذا صادقت عليه املحكمة التي
اودع احلكم قلم كتاهبا )78(..ونصت الفقرة ( )2من ذات املادة عىل أنه "-2وخيتص قايض
التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم املحكمني"فهذا النص رصيح عىل أن حكم املحكمني ال
ينفذ إال بعد املصادقة عليه من قبل املحكمة املختصة نوعيا .وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر
عن حمكمة التمييز الكويتية مفاده"أن النص يف املادة ( )185من قانون املرافعات املدنية
التجارية عىل أن "ال يكون حكم املحكم قابال للتنفيذ إال بأمر يصدره رئيس املحكمة التي
أودع احلكم إدارة كتاهبا بناء عىل طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد االطالع عىل احلكم وعىل
اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء ميعاد االستئناف إذا كان احلكم
( (77هذا مع مالحظة أن املرشع اإلمارايت قد استبدل مصطلح قلم الكتاب يف كل قانون اإلجراءات املدنية
بمصطلح مكتب إدارة الدعوى أينام ورد املصطلح وذلك بموجب القانون االحتادي رقم ( )10لسنة 2014
والذي أصبح نافذا يف .2015/3/1
( )78د .جمدي إبراهيم قاسم ،مصدر سابق ،ص.4
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قابال له وغري مشمول بالنفاذ املعجل ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل احلكم " .مفاده أن األمر
الصادر من رئيس املحكمة الكلية والذي يعترب بموجبه حكم املحكم واجب التنفيذ طبقا
للنص سالف اإلشارة إليه .إنام يقصدبه مراقبة عمل املحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث
التثبيت من وجود مشارطة التحكيم وأن املحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون....
دون أن خيول رئيس املحكمة بصفته قاضيا لألمورالوقتية حق البحث يف احلكم من الناحية
املوضوعية ومدى مطابقته للقانون"(.)79
أما بالنسبة للمرشع الكويتي ،فقد كان رصحيا يف هذا املجال وهو حدد صفة حكم التحكيم
بأنه ملزم لألطراف وهنائي ،أي أنه ال يقبل الطعن بأي شكل من األشكال .لكن الغريب أن
املرشع الكويتي يف املادة ( )5-4-12من الالئحة التنفيذية وبعد أن خطا خطوات جريئة
وجيدة ومتقدمة يف موضوع التحكيم وتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية .يالحظ بأنه
ينص رصاحة يف املادة املذكورة عىل أن حكم التحكيم ال يعترب قابال للتنفيذ إال بعد احلصول
عىل الصيغة التنفيذية

()80

طبقا لإلجراءات القانونية املقررة يف قانون املرافعات املدنية فهل

يصح مثل هذا األمر؟
أرى بأن هذا األمر غري دقيق ألن املرشع الكويتي قد منح حكم التحكيم صفة اإللزام
والصفة النهائية يف آن واحد .وبذلك فإنه من غري الدقيق اعتبار حكم التحكيم الصادر وفق
اإلجراءات املقررة يف سوق األوراق املالية قابال للتنفيذ إال بعد املصادقة عليه .فاألجدر
تعديل نص املادة ( )5-4-12من الالئحة التنفيذية واعتبار حكم التحكيم من القرارات
القابلة للتنفيذ مبارشة بام ينسجم مع توجه املرشع يف تبسيط اإلجراءات ورسعة املعامالت يف
سوق األوراق املالية.
( )79قرار حمكمة التمييز الكويتية :الطعن رقم ( )227يف  2004جتاري جلسة  2005/1/8جملة القضاء
والقانون ،س ،33ج 1للفقرة من  2005-1-1إىل  ،2005/3/31ص 38قرار منشور عىل املوقع اإللكرتوين
التايلhttp://mohamoon-ju.com/SHJ/PRINT.ASPX?op=18ID=37166 :
( )80د .وجدي راغب ،تأصيل اجلانب اإلجرائي ،مصدر سابق.124 ،
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املطلب الثاين
القواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات عن طريق القضاء
تبني لنا من خالل املبحث السابق بأن كال من املرشع الكويتي واملرشع املرصي قد أخذا
بنظام القضاء املتخصص يف إطار تسوية املنازعات املتعلقة بسوق األوراق املالية.
فعىل صعيد الترشيع الكويتي ،فقد أخذ املرشع بمحكمة خمتصة سامها حمكمة أسواق
املال( )81إذ أشارت املادة ( )401من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة 2010
بأنه تنشأ باملحكمة الكلية حمكمة تسمى حمكمة أسواق املال ،يصدر بتحديد مقرها قرار من
وزير العدل بموافقة املجلس األعىل للقضاء .وهذه املحكمة تتكون بالدرجة األساس من
دوائر جزائية تتوىل الفصل يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف القانون
رقم ( )7لسنة  2010ودوائر غري جزائية ختتص بالفصل يف املنازعات التجارية واملدنية
واإلدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ( )7لسنة  .2010كام ختتص هذه الدائرة
بمنازعات التنفيذ املوضوعية املتعلقة باألحكام الصادرة عنها .وبغض النظر عن االختصاص
القيمي هلذه املنازعات وتشكل هذه الدوائر من ثالثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار عىل
األقل( .)82باإلضافة إىل ما تقدم فإنه يوجد يف هذه املحكمة قاض أو أكثر تنتدبه املحكمة الكلية
الكلية بصفة وقتية ،ومع عدم املساس بأصل احلق ،يف املسائل التي خيشى عليها من فوات
الوقت أي املسائل املستعجلة ،وكذلك إشكاالت التنفيذ الوقتية ،وإصدار األوامر عىل
العرائض واألوامر الوقتية وأوامر األداء املتعلقة هبا(.)83
وجدير بالذكر أن املرشع الكويتي أشار يف أصل القانون والالئحة التنفيذية اخلاصة به عىل
أنه ترسي قواعد قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املكملة له عىل الدعاوى غري
( )81انظر نص املادة ( )108من القانون رقم ( )7لسنة .2010
( )82انظر نص املادة ( )401من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة .2010
( )83انظر نص املادة ( )401من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة .2010
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اجلزائية أي املدنية والتجارية واإلدارية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيام مل يرد فيه
نص خاص به.
وحسنا فعل املرشع الكويتي حينام أخذ بوسائل التقدم العلمي يف إطار التبليغ القضائي
واإلجراءات القضائية وجعلها مقيدة بمندويب هيئة أسواق املال( )84وليس من خصوصية
تذكر يف إطار القواعد اإلجرائية التي أقرها القانون والالئحة التنفيذية اخلاصة هبذه املحكمة.
بيد أن التساؤل الذي يطرح نفسه يف هذا املجال ،هل تقبل األحكام الصادرة عن حمكمة
أسواق املال الطعن هبا بكل طرق الطعن املقرر يف قانون املرافعات املدنية والتجارية أم أن هذه
األحكام هلا يشء من اخلصوصية ،بسبب طبيعة التعامل يف سوق األوراق املالية؟
ابتداء يالحظ أن املرشع الكويتي جعل طرق الطعن يف أحكام حمكمة أسواق املال ،مقترصة
عىل االستئناف فقط دون غريه من طرق الطعن األخرى .ألن املرشع نص رصاحة بأنه ترسي
قواعد املرافعات املدنية والتجارية يف كل مامل يرد به نص خاص .وهنا أورد املرشع نصا
خاصا ،حيث حدد فيه جهة الطعن ونوعيته إذ نصت املادة ()112

()85

عىل أنه "ترتب

بمحكمة االستئناف دائرة جزائية ودائرة غري جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيام يستأنف من
األحكام الصادرة عن حمكمة أسواق املال ويكون حكمها باتا ال جيوز الطعن عليه بأي طريق
من طرق الطعن ."....فهذا النص رصيح بتحديد طريق الطعن باالستئناف ،دون الطعن
التمييزي.
بيد أن التساؤل الذي يثار هبذا الصدد ،هل أن األحكام التي تصدر عن حمكمة أسواق املال
تعد من السندات التنفيذية؟ جوابا عىل ذلك نقول إن املرشع اعتربها من السندات التنفيذية

( (84انظر نص املادة ( )109وما بعدها يف أصل القانون واملادة ( )402وما بعدها يف الالئحة التنفيذية اخلاصة
بالقانون رقم ( )7لسنة .2010
( (85وتقابلها املادة ( )414من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة .2010
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بدليل ما أوردة يف املادة ( )86( )190من قانون املرافعات املدنية حيث حدد السندات التنفيذية
وذكر من بينها األحكام .إال أن هذه األحكام وغريها من السندات التنفيذية ال يمكن مبارشة
إجراءات التنفيذ بموجبها إال إذا كان احلكم ينطوي عىل الصيغة التنفيذية املقررة بموجب
النص الوارد سلفا.
أما بالنسبة للمرشع املرصي والذي أخذ بنظام املحاكم االقتصادية فيالحظ أن القواعد
اإلجرائية املتبعة يف تسوية املنازعات عن طريق القضاء واخلاصة بسوق األوراق املالية تبدأ
أوال من قبل (هيئة التحضري)

()87

فاملرشع املرصي بموجب نص املادة ( )8من قانون املحاكم االقتصادية أتى بمرحلة جديدة
تسبق مرحلة نظر الدعوى أمام املحكمة وهي مرحلة التحضري ،وجعل هذه املرحلة تالية عىل
مرحلة قيد الدعوى ،دون أن يدخل أية تعديالت عىل إجراءات القيد .بيد أن ثمة تساؤال مهام
يطرح نفسه يف هذا املجال ،هل أن نظام حتضري الدعاوى الذي نصت عليه املادة ( )8من قانون
املحاكم االقتصادية يعترب أمرا الزما ورضوريا لقبول الدعوى ،وإال كان احلكم فيها بغري
حتضري باطال؟
من خالل نص املادة ( )8يبدو أن نظام التحضري إلزامي وبالنسبة لكافة الدعاوى اخلاضعة
له ومن ثم إذا وصلت الدعوى إىل الدائرة املختصة دون املرور هبيئة التحضري فإهنا تكون غري
مقبولة وال يمكن تربير ذلك عىل أساس أهنا دعوى بسيطة .والسبب يف ذلك أن نص املادة
( )86تنص املادة ( )190من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم ( )38لسنة  1980املعدل عىل أنه " السند
التنفيذي :ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي اقتضاء حلق حمقق الوجود ومعني املقدار وحال األداء .والسندات
التنفيذية هي أ :األحكام واألوامر بـ:املحرارات املوثقة وحمارض الصلح التي تصدق عليها املحاكم جـ :األوراق
األخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة وال جيوز التنفيذ يف غري األحوال املستثناة بنص يف القانون إال بموجب صورة
من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ اآلتية :جيب عىل اجلهة التي يناط هبا التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ،وعىل
كل سلطة أن تعني عىل إجرائه ولو باستعامل القوة اجلربية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون ".
( )87فهرعبد العظيم صالح ،رشح قانون املحاكم االقتصادية ،ط ،1دار الفكر والقانون للنرش والتوزيع،
املنصورة ،مرص ،2009 ،ص ،17د .حمي حممد مسعد ،مصدر سابق ،ص.37
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( )8جاء مطلقا ،واملطلق جيري عىل إطالقه مامل يقم دليل التقيد نصا أو داللة .وملا أراد املرشع
أن خيصص هذا العموم ،ذكر رصاحة الدعاوى اجلنائية والدعاوى املستأنفة والدعاوى
املنصوص عليها يف املادتني ( )7/3من قانون املحاكم االقتصادية وما عدا ذلك فإنه خيضع
لنظام التحضري ،وتعترب قواعد حتضري الدعوى من النظام العام(.)88
وتتشكل هيئة التحضري برئاسة قاض من بني قضاة الدوائر االستئنافية باملحكمة
االقتصادية عىل األقل وعضوية عدد كاف من قضاهتا بدرجة رئيس حمكمة أو قاض باملحكمة
االبتدائية ،ختتارهم مجعيتها العامة يف بداية كل عام قضائي ،ويلحق هبا العدد الالزم من
اإلداريني والكتابيني ( )89وختتص هيئة التحضري ،بالتحقيق يف استيفاء مستندات املنازعات
والدعاوى ودراسة هذه املستندات ،وعقد جلسات استامع ألطرافها ،وإعداد مذكرة بطلبات
اخلصوم وأسانيدهم ،وأوجه االتفاق واالختالف .وذلك خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من
تاريخ قيد الدعوى ،ولرئيس الدائرة املختصة أن يمنح اهليئة بناء عىل طلب رئيسها مدة جديدة
للتحضري ال جتاوز ثالثني يوما واال تولت الدائرة نظر الدعوى(.)90
وتتوىل اهليئة بذل حماوالت الصلح بني األطراف يف سوق األوراق املالية وتعرضه عليهم،
وهلا يف سبيل حتقيق غاية الصلح أن تعقد جلسات مشرتكة بني اخلصوم أو منفردة معهم بنية
الوصول إىل الصلح املنشود .فإذا ما تم الصلح بينت ذلك يف حمرض خاص يوقع عليه اخلصوم
ويقوم رئيس التحضري برفعه إىل الدائرة املختصة ،وإذا أخفقت حماوالت اهليئة بالوصول إىل
الصلح ،وتم إحالة ملف الدعوى إىل الدائرة املختصة فال جيوز االعتداد باألوراق أو
املستندات أو التنازالت املقدمة من أي طرف يف شأن الصلح كدليل أو مستند أمام املحكمة
أو أية جهة قضائية أخرى مامل يتمسك هبا مقدمها(.)91
( )88د .طلعت حممد دويدار ،مصدر سابق ،ص .87-86
( )89د .حميى حممد مسعد ،مصدر سابق ،ص ،38فهر عبد العظيم صالح ،مصدر سابق ص.64
( )90د .طلعت حممد دويدار .مصدر سابق ص ،92فهر عبد العظيم صالح ،مصدر سابق ص.64
( )91د .طلعت حممد دويدار ،مصدر سابق ،ص.103
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وأشارت املادة ( )8من قانون املحاكم االقتصادية رقم ( )120لسنة  ،2008بأنه للهيئة
أن تستعني يف سبيل أداء أعامهلا بمن ترى االستعانة هبم من اخلرباء واملتخصصني .وحيدد وزير
العدل بقرار منه نظام العمل يف هذه اهليئة وإجراءات ومواعيد إخطار اخلصوم بجلسات
التحضري وإثبات وقائع هذه اجللسات

()92

أما عن جهة الطعن باألحكام الصادرة من املحاكم االقتصادية ،فيالحظ أن املرشع أجاز
الطعن باالستئناف والنقض ،وفيام عدا القواعد العامة للطعن هبذين الطريقني ،فإن املرشع
املرصي أتى ببعض األحكام اخلاصة هبذا الصدد من شأهنا تكريس مبدأ التخصص القضائي
الذي قامت عىل أساسه املحاكم االقتصادية ،ويبدو ذلك بصفة خاصة فيام يتعلق باجلهة
املختصة بالطعن .فاألحكام الصادرة من الدوائر االبتدائية يف املحاكم االقتصادية تكون جهة
الطعن فيها أمام الدوائر االستئنافية بتلك املحاكم .مع خصوصية أن يكون ميعاد استئناف
األحكام الصادرة من الدوائر االبتدائية أربعني يوما من تاريخ صدور احلكم ،ما عدا األحكام
الصادرة يف املواد املستعجلة والطعون املقامة من النيابة العامة(.)93
أما إذا كانت األحكام صادرة من الدوائر االستئنافية يف املحاكم االقتصادية ،فيكون الطعن
فيها أمام الدائرة املشكلة يف حمكمة النقض ،وإذا تبني هلذه الدائرة أن الطعن غري مقبول أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب وألزمت الطاعن باملرصوفات ،أما إذا رأت أن الطعن يستحق النظر
فيه ومستوف للرشوط ،قررت إحالته إىل الدائرة املختصة مع حتديد جلسة للنظر فيه(.)94
أما بالنسبة إلجراءات التنفيذ وبالتحديد التنفيذ اجلربي يتبني أن حكم التحكيم اليصلح
أن يكون سندا إلجراء التنفيذ اجلربي .فالقوة التنفيذية ال تلحق حكم املحكمني إال بصدور
( )92د .إبراهيم إسامعيل إبراهيم وحيدر فاضل محد الدهان ،مصدر سابق ،ص.21
( )93د .طلعت حممد دويدار ،مصدر سابق ص 122 ،وما بعدها ،فهر عبد العظيم صالح ،مصدر سابق،
ص 219وما بعدها.
( )94حمي حممد مسعد ،مصدر سابق ،ص .44-43وانظر أيضا نصوص املواد ( )12-11-10من قانون
املحاكم االقتصادية املرصي رقم ( )120لسنة .2008
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أمر خاص به من قضاء الدولة يسمى بأمر التنفيذ .فالسند التنفيذي بالنسبة ألحكام املحكمني
يتحقق بعمل قانوين مركب من عنرصين مها حكم حتكيم يتضمن إلزام املحكوم عليه بأداء
معني وأمر بالتنفيذ .وجدير بالذكر أن هذا األمر أي األمر بالتنفيذ اليضيف للحكم أية قوة
إلزامية ،وإنام هو يسبغ عليه فقط القوة التنفيذية ،فهو بصورة خمترصة أمر بوضع الصيغة
التنفيذية عىل حكم التحكيم(.)95
أما بصدد تنفيذ األحكام الصادرة يف الدوائر االبتدائية أو االستئنافية يف املحاكم االقتصادية
فيالحظ أن قانون هذه املحاكم مل يتضمن نصا يبني كيفية تنفيذ األحكام الصادرة عن هذه
املحاكم إال ما أشارت إليه املادة ( )7من قانون املحاكم االقتصادية ،إذ أشارت إىل أنه ختتص
الدوائر االبتدائية باحلكم يف منازعات التنفيذ الوقتية واملوضوعية يف األحكام الصادرة من
املحاكم االقتصادية ،وتلك التي يصدرها القايض املشار إليه يف املادة ( )3وهو هنا قايض
األمور املستعجلة ،ويطعن يف األحكام الصادرة منها أمام الدوائر االستئنافية باملحكمة.
وأوضحت املادة املذكورة بأنه خيتص رؤساء الدوائر االبتدائية باملحاكم االقتصادية بإصدار
القرارات واألوامر املتعلقة بالتنفيذ.
وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض املرصية مفاده " ....ويدخل يف
االختصاص النوعي للدوائر االبتدائية باملحاكم االقتصادية نظر منازعات التنفيذ الوقتية
واملوضوعية يف األحكام الصادرة من املحاكم االقتصادية وأيضا الصادرة من قايض األمور
املستعجلة باملحاكم االقتصادية وذلك تطبيقا لنص املادة السابعة من القانون.)96("...
وهبذا يتبني لنا أنه ال بد من الرجوع إىل القواعد العامة يف قانون املرافعات املرصي رقم
( )13لسنة  ،1968وهبذا الصدد تنص املادة ( )181منه عىل أنه " ختتم صورة احلكم التي
( )95فهرعبد العظيم صالح ،مصدر سابق ،ص.249-247
( )96قرار حمكمة النقض املرصية ،الطعن رقم (  5037لسنة  6ق – جلسة  ،) 1999 / 2 / 7جممع املكتب
الفني ،س  ،50ص  197أورده حممد حممود عليوه ،مصدر سابق ،ص .108 – 107
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يكون التنفيذ بموجبها بختم املحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ،وال
تسلم للخصم الذي تعود عليه منفعة يف تنفيذ احلكم ،وال تسلم له إال إذا كان احلكم جائزا
تنفيذه" .وهبذا تبني لنا من حمتوى هذا النص أن األحكام الصادرة من املحاكم االقتصادية
تذيل بالصيغة التنفيذية مبارشة من قبل املحكمة التي أصدرهتا وقبل تسليمها للخصم ،ومن
ثم تعترب هذه األحكام من السندات التنفيذية ال بموجب قانون املحاكم االقتصادية وإنام
بموجب األحكام العامة لقانون املرافعات املرصي.
سبق أن ذكرنا بأن املرشع الفرنيس قد أخذ بالقضاء وفق القواعد العامة كوسيلة لتسوية
منازعات سوق األوراق املالية .وذلك من خالل املحاكم العادية .والتي جعل جهة الطعن
بقرارهتا أمام حمكمة استئناف باريس حرصا.

()97

والقواعد اإلجرائية هنا ليس فيها من خصوصية تذكر وإنام هي تأيت يف إطار القواعد العامة
لتسوية املنازعات ،فهي ختضع للقواعد املقررة يف املواد ( )940-931من قانون اإلجراءات
املدنية الفرنيس النافذ رقم ( )1123لسنة  1975والتي تستلزم تقديم صحيفة الدعوى إىل
املحكمة عىل أن تشتمل عىل اسم املحكمة واسم كل من املدعي واملدعى عليه ولقبه ومهنته
وحمل إقامته وموضوع الدعوى وبيان وقائع الدعوى وطلبات املدعي وأسانيدها ،وأن ترفق
مع صحيفة الدعوى املستندات والصور املطلوبة ،ويؤرش عىل صحيفة الدعوى من قبل
القايض املختص لتحديد موعد للنظر يف الدعوى .ومن ثم تبلغ املدعي بموعد اجللسة ومن
ثم تثبت املحكمة أموال الطرفني يف حمرض اجللسة ويوقعه اخلصوم والقايض وحيفظ يف إضبارة
الدعوى وكل القواعد اإلجرائية العامة تطبق يف هذا الصدد )98(.أما بالنسبة جلهة الطعن
باألحكام الصادرة يف تسوية منازعات سوق األوراق املالية ،فإن املرشع الفرنيس أجاز الطعن
هبذه األحكام أمام حمكمة استئناف باريس ويعترب هذا الطعن يف هذه األحكام الصادرة من
(97) TevelesRichard.AndBreadi./Edward S."The Stock market “Op.cite.p111.

( )98إبراهيم إسامعيل إبراهيم وآخرون ،مصدر سابق ،ص.22-21
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املحكمة املختصة درجة ثانية من درجات التقايض ،واحلكم االستئنايف الصادر نتيجة الطعن
االستئنايف يقبل الطعن فيه بطريق النقض أمام حمكمة النقض الفرنسية .وجدير بالذكر هنا أن
املرشع الفرنيس بالنسبة لتنفيذ حكم املحكمني أو قرار املحكمة املختصة ،فإن املرشع الفرنيس
يأخذ بنظام األمر بالتنفيذ بالنسبة حلكم املحكمني .أما بالنسبة لألحكام فإهنا تنفيذ بواسطة
قلم املحكمة التي أصدرهتا أو بواسطة دائرة التنفيذ إذا أودع احلكم لدى دائرة التنفيذ وفقا
ألحكام املادة ( )1-12-311من قانون التنظيم القضائي الفرنيس لسنة .1991

()99

بعد العرض املتقدم ،يالحظ أن املرشع الكويتي جعل طريق الطعن يف أحكام حمكمة
أسواق املال مقترصا عىل الطعن االستئنايف يف حني أن املرشع املرصي جعله شامال للطعن
االستئنايف والتمييزي .وخالصة األمر أن اإلجراءات املتبعة يف تسوية املنازعات املتعلقة
بتعامالت سوق األوراق املالية تكون إجراءات عامة واردة يف قانون املرافعات املدنية .وذلك
كله يعتمد عىل فلسفة املرشع وقناعته بأن هذا النوع من اإلجراءات تعترب أفضل اإلجراءات
التي يمكن أن تتبع لتسوية املنازعات املتعلقة بسوق األوراق املالية.

املطلب الثالث
القواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات عن طريق اللجان
اإلدارية ذات الطبيعة القضائية

تبني لنا يف املبحث األول من هذا البحث ،بأن إحدى الوسائل املقررة لتسوية املنازعات يف
سوق األوراق املالية هي اللجان اإلدارية ذات الطبيعة القضائية .وهبذا املطلب فإننا سوف
نعرض للقواعد اإلجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات عن طريق هذه اللجان .هذا مع مالحظة
أن الترشيعات حمل الدراسة املقارنة مل تتفق عىل تسمية ترشيعية واحدة .فبالنسبة للمرشع
العراقي فقد نص يف القسم ( )1-11يف القانون املؤقت لسوق األوراق املالية عىل تشكيل

)99( Johm m-Dalton:How The stock market works second edition ,New York institute of
finance, 1999.p.104
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

57

[السنة الثانية والثالثون]

379

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 7

[وسائل تسوية المنازعات في سوق األوراق المالية ]

جلنة تسمى " جلنة إدارة األعامل"

()100

ويتم تعيني هذه اللجنة من قبل جملس املحافظني( .)101ويف إطار النظام الداخيل لسوق
العراق املؤقت لألوراق املالية والصادرة عن جملس املحافظني لسنة  ،2008فقد متت تسمية
هذه اللجنة بلجنة االنضباط ،إذ تتمتع هذه اللجنة بصالحية اختاذ القرارات امللزمة لألعضاء
والرشكات املدرجة بخصوص خمالفة القانون وقواعد السوق وإشارة املادة ( )1-1-11يف
النظام الداخيل بأنه تتشكل جلنة االنضباط من مخسة أعضاء اثنني من األعضاء املستقلني عن
السوق وأطرافه ،وعضو عن الرشكات املدرجة وعضو عن أعضاء السوق إضافة إىل رئيس
اللجنة الذي يتوىل منصب الرئيس التنظيمي .وأشار النظام الداخيل للسوق( ،)102بأنه تصدر
هذه اللجنة نتائج حتريرية بشأن املواضيع التي تراها والتي منها رفض التهم أو قبوهلا أو عقوبة
التنبيه أو اإلنذار أو الغرامات املالية أو شطب إدراج اسم الرشكة ( )103أي بمعنى أهنا تصدر
عقوبات إدارية .أما عن القرارات التي تصدرها جلنة االنضباط فهي تقبل االعرتاض أمام
جملس املحافظني ويف حالة عدم قناعة املعرتض يتم االعرتاض أمام اهليئة أي هيئة سوق املال
باعتبارها أعىل جهة رقابية وتكون قرارات اهليئة قطعية عند إصدارها.
أما عىل صعيد الترشيع الكويتي ،فقد ذكرنا سلفا أن املرشع الكويتي بموجب نص املادتني
( )104( )140-15من القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط
األوراق املالية وبموجب أحكام املادة ( 47و )105( )425من الالئحة التنفيذية اخلاصة
بالقانون املذكور يف أعاله ،قد أخذت بنظام جلنة الشكاوى والتظلامت واملجلس التأديبي.
( )100انظر نص القسم ( )2-1-11من القانون العراقي املؤقت لسوق األوراق املالية.
( )101انظر نص القسم ( )2-1-11من القانون العراقي املؤقت لسوق األوراق املالية.
( )102انظر نص املادة ( )4-11من النظام الداخيل لسوق العراق املؤقت لألوراق املالية.
( )103انظر نص املادة ( )5-11من النظام الداخيل لسوق العراق املؤقت لألوراق املالية.
( )104انظر نص املادتني ( )140-15من أصل القانون رقم ( )7لسنة .2010
()105انظر نصوص املواد ( )61-47من الالئحة التنفيذية الكويتية واخلاصة بلجنة الشكاوي والتظلامت
واملواد ( )443-425اخلاصة باملجلس التأديبي يف ذات الالئحة.
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فبالنسبة للجنة الشكاوى والتظلامت فقد أشارت املادة ( )47بأنه يشكل املجلس جلنة
لتلقي الشكاوى والتظلامت وتتكون من ثالثة أعضاء عىل األقل حيدد بينهم رئيسا وليس يف
هذا النص ما يشري إىل أنه أحد األعضاء من السلطة القضائية عىل غرار ما هو مقرر يف املجلس
التأديبي(.)106
ويف إطار القواعد اإلجرائية ،تقدم الشكوى مكتوبة إىل أمني رس اللجنة ،وجيب أن تشتمل
عىل بيانات معينة وهي اسم الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه وحمتوى الشكوى واملستندات
املؤيدة هلا .وتوقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى فضال عن اسم املشكو منه وعنوانه شامال
بيانات اهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين ،باإلضافة إىل إيداع التأمينات القانونية والبالغة
 100دينار كويتي .ويالحظ أن مهمة اللجنة بالدرجة األساس هو إجراء حتقيق إداري وليس
قضائيا يف الشكوى املقدمة بشأن املخالفات وتبت فيها أو تقرر حفظها ،وهلا أن تويص بإحالة
الشكوى إىل جملس التأديب أما إذا رأت بعد إكامل التحقيق اإلداري أن الشكوى تشكل شبه
جريمة جنائية فلها أن تويص بإحالتها إىل النيابة العامة ،كام تتلقى اللجنة التظلامت املقدمة من
أصحاب الشأن يف القرارات الصادرة من هيئة أسواق املال .هذا مع مالحظة أن اللجنة يكون
هلا سجل معد لذلك ،ويقوم أمني الرس بعرض الشكوى عىل رئيس اللجنة وخيطر هبا املدير
التنفيذي للهيئة.
أما عىل صعيد املجلس التأديبي والذي نظمت أحكامه من املواد ( )443-425من
الالئحة التنفيذية ،فيالحظ أن هذا املجلس خيتلف عن جلنة التظلامت يف مسألتني األوىل من
حيث التشكيل ،إذا يرأس املجلس قاض والثانية يف الصالحيات ،إذ يتوىل الفصل يف املسائل
التأديبية املحالة إليه واملرفوعة إليه من اهليئة واملتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم ( )7لسنة
( )106إذ ينشأ يف اهليئة بقرار من جملس املفوضني جملس أو أكثر للتأديب يشكل من ثالثة أعضاء برئاسة قاض
ينت دبه جملس القضاء األعىل وعضوية اثنني من ذوي اخلربة يف السوق املالية والقانونية واالقتصادية خيتارهم
جملس املفوضني.
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 2010واللوائح املتعلقة به أو أية قرارات أو تعليامت صادرة بموجبه .فضال عن الفصل يف
التظلامت املرفوعة عن قرارات البورصة وجلنة النظر يف املخالفات فيها.
أضف إىل ما تقدم أن املادة ( )436من الالئحة التنفيذية أشارت بأن مداولة املجلس تكون
رسية ،وتصدر قراراته باألغلبية وهو يتوىل إيقاع جزاءات تأديبية متنوعة من اإلنذار والرقابة
واإليقاف عن العمل وغريها وردت يف ست عرشة فقرة .وأشار املرشع الكويتي بأن قرارات
املجلس التأديبي واجبة النفاذ فور صدورها مامل حيدد القرار موعدا للتنفيذ ،واهليئة العامة يف
سوق األوراق املالية هي التي تتوىل عملية التنفيذ.
وذات األمر بالنسبة للمرشع املرصي حيث أخذ بنظام جلنة التظلامت ومل يأخذ بنظام
املجلس التأديبي يف املادة ( )51-50من قانون سوق رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة
 1992واملواد ( )209-205من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون املذكور .أما املرشع
اإلمارايت فإنه مل يأخذ بلجنة التظلامت وال بنظام املجلس التأديبي وإنام جعل األمر مقترصا
عىل وسيلة ترشيعية واحدة لتسوية املنازعات وهي التحكيم وجعله حتكيام إلزاميا يف بداية
األمر ثم عدله بعد ذلك ليكون حتكيام اختياريا بموجب القرار رقم ( )35لسنة  .2008أما
بالنسبة للقواعد اإلجرائية املتعلقة بلجنة الـ ( )107()AMFيف القانون الفرنيس وهي جلنة
متخصصة بالفصل يف منازعات سوق األوراق املالية ،فيالحظ أن اللجنة مكونة من مكتبني
أساسني مها املجلس

()COLLEGE

وجلنة العقوبات

()Commission de sanctions

وهذا

املجلس يتكون من مخس جلان استشارية ( )commission consultativesباإلضافة إىل املجلس
العلمي ( )conseil scientifiqueوهذه اللجان تتكون من عرشين خبريا .أما جلنة العقوبات فهي
تتكون من  12عضوا 4 ،أعضاء من القضاة و 6أشخاص ممارسني يف جمال األوراق املالية و2
ممثلني عن الرشكات املمثلة للعمالء يف سوق األوراق املالية .وهؤالء ختتارهم وزارة االقتصاد
باإلضافة إىل األعضاء الـ  6ومدة عضويتهم يف هذه اللجنة هي  5سنوات قابلة للتجديد مرة
)107( http://www.amf-france.org/l.Amf/organisation/Gouvernance.html?p.2
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 منهم خيتارهم جملس القضاء من2 ، يتم تعيينهام من قبل جملس القضاء4  والقضاة الـ.واحدة
 الباقني مها مستشاران يف حمكمة النقض الفرنسية يتم تعيينهام من قبل2 مستشاري الدولة وال
 وجدير بالذكر أن جلنة العقوبات تتمتع بسلطة مستقلة متاما عن املجلس.رئيس حمكمة النقض
) ال تقبل الطعن إال بطريق االستئنافAMF(  وقرارات هذه اللجنة أي جلنة،يف اختاذ القرارات
 يف حني أن بقية اللجان قراراهتا تقبل الطعن أمام حمكمة،حرصا أمام حمكمة استئناف باريس
القضاء اإلداري والقواعد اإلجرائية املتبعة أمام هذه اللجان هي نفس القواعد اإلجرائية
.املتبعة أمام هذه املحاكم

)108(

بعد العرض املتقدم فإن ثمة تساؤال يطرح نفسه يف هذا املجال وهو أن جلنة التظلامت
 هل يعترب وسيلة ترشيعية مقررة لتسوية منازعات،واملجلس التأديبي الذي ورد ذكره سلفا
سوق األوراق املالية؟
 حتى وإن كان يرأس اللجنة واملجلس،الرأي عندي أن جلنة التظلامت واملجلس التأديبي
: فإنه ال يعترب من وسائل تسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية وذلك لسببني،قاض
)108( Décision de la Commission des sanctions du 12 octobre 2016 à l'égard de la société
Atypik Patrimoine, Référence: SAN-2016-13 ; la situation financière de la société Atypik
Patrimoine sera également prise en compte ; que le dernier résultat net comptable connu de
cette dernière, afférent à l’année 2013, s’est élevé à 95 368 euros et que son dernier chiffre
d’affaires connu, réalisé en 2014, s’est élevé à environ 350 000 euros ; qu’au cours de la
séance de la Commission des sanctions, la mise en cause a produit, sans l’assortir des comptes
annuels joints, une attestation d’expert-comptable selon laquelle les comptes annuels relatifs à
l’exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 se caractérisent par les données suivantes:
total bilan: 245 800 euros, chiffres d’affaires 357 771 euros, résultat net (bénéfice): 30 531
euros Considérant qu’au vu de ces éléments, il sera prononcé à l’encontre de la société Atypik
Patrimoine la sanction pécuniaire de 20 000 euros ; 12/10/2016.
- Décision de la Commission des sanctions du 18 juillet 2016 à l'égard de la société Sunny
Asset Management et de M. Jean-Yves Gourin ; SAN-2016-12 ; 19/07/2016.
M. Jean-Yves Gourin a affronté un contexte très particulier, lié à l’existence d’agissements du
premier dirigeant responsable de Sunny à l’époque des faits, faisant actuellement l’objet d’une
instruction judiciaire ; qu’il a déclaré au rapporteur qu’il percevait des revenus annuels de […]
euros et disposait d’un patrimoine d’une valeur de […] euros ; qu’il sera en conséquence
prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 30 000 euros.
383

][السنة الثانية والثالثون

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

]2018 هـ يوليو1439 [العدد الخامس والسبعون – شوال

61

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 7

[وسائل تسوية المنازعات في سوق األوراق المالية ]

األول :أن املنازعات الواقعة يف إطار سوق األوراق املالية ،هي التي حتصل ما بني عميل
أي مستثمر ووسيط أي رشكة مدرجة ،ويمكن أن حتصل ما بني مستثمر ومستثمر آخر وهذه
نادرة .وبالتايل أشار املرشع يف القوانني حمل الدراسة املقارنة أن حل هذه املنازعات يكون إما
عن طريق التحكيم أو عن طريق القضاء املتخصص مثل حمكمة سوق املال أو املحاكم
االقتصادية.
الثاين :واستنادا إىل ما تقدم ،إن إمعان النظر يف النصوص القانونية التي تنظم عمل جلنة
التظلامت واملجلس التأديبي يالحظ أهنا ذات طبيعة إدارية بالدرجة األساس ،فاملرشع يف
العراق والكويت ومرص يف إطار هذه القوانني يؤكد عىل اختصاصها بالنظر يف التظلامت من
القرارات التي تصدر من الوزير أو اهليئة ،وهذه القرارات ال يمكن أن تكون إال ذات طبيعة
إدارية .أي بمعنى اهنا ال متس العميل أو الوسيط يف إطار تعامل األول مع األخري ال من قريب
وال من بعيد.
وبذلك نخلص إىل أن وسائل تسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية مها وسيلتان ومها
التحكيم والقضاء .يف إطار املنازعات املتعلقة بالعميل أي املستثمر والرشكات املدرجة أي
الوسيط .أما الوسيلة األخرية وهي اللجان اإلدارية واملجلس التأديبي فهي تكون يف إطار
القرارات اإلدارية والعقوبات التأديبية.
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اخلامتة
يف خامتة هذا البحث نسجل أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها ،والتي نوجزها
فيام ييل:
أوال -النتائج:
 -1يعد التحكيم أحد الوسائل الترشيعية املعتمدة من قبل املرشع لتسوية املنازعات املتعلقة
بسوق األوراق املالية .وهو يرتاوح ما بني الطبيعة اإللزامية واالختيارية وذلك بحسب
السياسة الترشيعية لكل مرشع حمل الدراسة املقارنة .فاملرشع العراقي اعتربه وسيلة الزامية
لتسوية منازعات سوق األوراق املالية يف حني أن املرشع الكويتي واملرصي واإلمارايت اعتربه
وسيلة اختيارية لتسوية هذه املنازعات.
 -2تبني لنا أن اتفاق التحكيم ال يمس حق اللجوء إىل القضاء الذي يعترب من احلقوق التي
كفلها الدستور للكافة .إذ يبقى القضاء صاحب الوالية العامة يف نظر كافة املنازعات أيا كانت
صفتها .واتفاق التحكيم اليسلب القضاء والية النظر يف املنازعات ،ومن ناحية أخرى فإن
اتفاق التحكيم ال يقدح بمبدأ املساواة الذي أقره الدستور لكل األفراد أمام القانون ،كام أن
اتفاق التحكيم ال يؤدي إىل املساس بقواعد االختصاص النوعي والوالئي بالنسبة للقضاء
بأي شكل من األشكال.
 -3اتضح لنا يف ثنايا البحث أن املرشع الكويتي واملرصي قد أخذ بفكرة القضاء
التخصيص وذلك من خالل إنشاء حمكمة أسواق املال يف قانون سوق األوراق املالية الكويتي
واملحاكم االقتصادية يف مرص .فهذه املحاكم تعد من قبيل القضاء التخصيص وهي قضاء
مشتق من القضاء العادي صاحب الوالية العامة .كل ما يف األمر أن هذا القضاء التخصيص
له والية حمددة تقترص عىل الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون سوق األوراق املالية.
 -4تبني لنا أن املرشع الكويتي جعل طرق الطعن يف أحكام حمكمة سوق املال مقترصة
عىل الطعن بطريق االستئناف ،يف حني أن املرشع املرصي جعل الطعن يف أحكام املحاكم
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018
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االقتصادية شامال للطعن بطريق االستئناف والنقض.
 -5خطا املرشع الكويتي خطوة متقدمة يف إطار اإلجراءات القضائية ،فقد واكب املرشع
يف قانون سوق األوراق املالية والالئحة التنفيذية اخلاصة به التطور التكنولوجي ،عندما أخذ
بوسائل التقدم العلمي أي الوسائل اإللكرتونية ،بالنسبة لبعض اإلجراءات القضائية ،إذ
أجاز تبليغ األوراق القضائية وأوامر احلضور بالنسبة لغري املتهم عن طريق الفاكس أو الربيد
اإللكرتوين ،كام أجاز أن يتم اإلعالن القضائي بالوسائل اإللكرتونية.
 -6تبني لنا يف ثنايا البحث الطبيعية القانونية للجنة التظلامت واملجلس التأديبي والذي
أخذ به كال من املرشع العراقي والكويتي واملرصي ،إهنا ذات طبيعة إدارية ،بدليل أن املرشع
حدد اختصاصها بالنظر يف الشكاوى املقدمة بحق املرخص هلم عن األخطاء الصادرة منهم
والنظر يف التظلامت عن القرارات الصادرة من اهليئة العامة لسوق األوراق املالية .كام تتوىل
النظر يف املخالفات واجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
 -7لوحظ من ثنايا البحث أن املرشع الكويتي اعترب املجلس التأديبي عند النظر يف التظلم
من القرارات وكأنه هيئة استئنافية وقرار املجلس يكون هنائيا .إن هذا التوصيف يعد إخالال
بمبدأ التقايض عىل درجتني .ألن اهليئة االستئنافية ال تشكل إال من القضاة حرصا .يف حني
أن املجلس التأديبي يرأسه قاض وعضوية اثنني من خارج جملس القضاء .ومن ناحية أخرى
كيف يمكن أن يكون القرار الذي يصدره املجلس هنائيا .أي أنه يتحصن ضد الطعن فيه بأي
شكل من األشكال وهذا يؤدي إىل سلب اخلصوم احلق يف الطعن.
 -8تبني لنا من خالل فحوى البحث أن التحكيم باعتباره الوسيلة الترشيعية األوىل
لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية .سواء أكان ملزما ام اختياريا ،فإنه ال يتم إال وفق
القواعد اإلجرائية املقررة يف سوق األوراق املالية.أي أن القواعد اإلجرائية هنا تكون خاصة
بالتحكيم وهي تكون مقررة من جملس املحافظني ومعتمدة من اهليئة العامة .أي بمعنى أن
إجراءات التحكيم ال ختضع للقواعد العامة يف قانون املرافعات املدنية .وإنام ختضع للقواعد
اإلجرائية املقررة يف قوانني سوق األوراق املالية.
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 -9اتضح لنا أن حكم التحكيم وعىل صعيد القوانني املقارنة حمل الدراسة ال يعترب من
السندات التنفيذية إال إذا تم تذييله بالصيغة التنفيذية املقررة يف قانون املرافعات املدنية
والتجارية .فاملرشع الكويتي عىل الرغم من أنه حدد وصف حكم التحكيم بأنه حكم ملزم
وهنائي ال ينفذ إال بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وفق ما هو مقرر يف قانون املرافعات املدنية.
 -10لوحظ أن املرشع املرصي قد أخذ بنظام حتضري الدعوى وجعله نظاما إلزاميا يف إطار
الدعاوى التي تعرض عىل املحاكم االقتصادية ،بحيث إن الدعوى إذا وصلت إىل الدائرة
املختصة دون املرور هبيئة التحضري فإهنا تكون غري مقبولة .والسبب يف ذلك أن قواعد حتضري
الدعوى تعد من النظام العام.
 -11تبني أن األحكام الصادرة عن حمكمة سوق املال الكويتي تعد من السندات التنفيذية
إال أهنا تصدر من املحكمة غري مذيلة بالصيغة التنفيذية وبالتايل ال يمكن مبارشة إجراءات
التنفيذ اجلربي بموجبها عىل الرغم من حتقق رشوط احلق حمل السند التنفيذي فيها .إال أنه ال
يمكن التنفيذ هبا إال بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها .يف حني أن األحكام الصادرة عن
املحاكم االقتصادية يف مرص تذيل بالصيغة التنفيذية مبارشة من قبل املحكمة التي أصدرهتا
وقبل تسليمها للخصم ،ومن ثم تعترب هذه األحكام من السندات التنفيذية.
 -12يف إطار القواعد اإلجرائية اخلاصة باللجان اإلدارية ذات الطبيعة القضائية تبني لنا أن
املرشع العراقي والكويتي واملرصي ،ماعدا املرشع الفرنيس ،قد أخذ بنظام جلنة الشكاوى
والتظلامت واملجلس التأديبي ،واملرشع اإلمارايت مل يأخذ هبم ،كام أنه يف إطار الطبيعة القانونية
لعمل هذه اللجان تبني أهنا متارس اختصاصا إداريا حرصيا .أي بمعنى أن هذه اللجان ال تعد
وسيلة لتسوية املنازعات احلاصلة ما بني العميل املستثمر والرشكات املدرجة ،أي الوسيط
وإنام هي تتوىل الفصل يف املنازعات احلاصلة عن قرارات اهليئة العامة أو جملس املحافظني أو
قرارات جلنة البورصة ،أي القرارات ذات الطبيعة اإلدارية .وبذلك فإهنا تكون وسيلة
ترشيعية لتسوية املنازعات يف سوق األوراق املالية باعتبار أنه نص عليها القانون ،إال أهنا ال
تتعلق بنشاط األفراد أي العميل املستثمر ،والوسيط أي الرشكات املدرجة .أما بالنسبة
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للمرشع الفرنيس ،فقد تبني لنا أنه أخذ باللجان اإلدارية املستقلة وأعطاها صالحية الفصل يف
منازعات سوق األوراق املالية .ويطلق عىل هذه اللجان اختصارا اسم ( ،)AMFوهي متارس
صالحيات قضائية فعلية.
ثانيا -التوصيات:
 -1ندعو املرشع العراقي إىل معاجلة التناقض الترشيعي الذي وقع فيه فيام يتعلق بالطبيعة
القانونية للتحكيم إذ إنه جعله اختياري بالنسبة للعميل املستثمر والوسيط ،وهو يف
نفس الوقت جعله إلزاميا أي إجباريا بالنسبة للوسطاء وبمجرد التعامل يف سوق
األوراق املالية .وندعوه إىل تبني موقف واضح من التحكيم وجعله أحد وسائل حسم
املنازعات يف سوق األوراق املالية عىل غرار املرشع الكويتي واملرصي.
 -2نقرتح عىل املرشع الكويتي إعادة النظر يف صياغة نص املادة ( )112بحيث اليقترص
الطعن باألحكام الصادرة من حمكمة سوق املال عىل الطعن بطريق االستئناف فقط
وإنام يشمل كل طرق الطعن املقررة بموجب أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية.
 -3ندعو املرشع الكويتي إىل إعادة النظر يف نص املادة ( )140من أصل القانون واملادة
( )428من الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم ( )7لسنة  ،2010بحيث يراعي
املرشع عند صياغة النص مبدأ التقايض عىل درجتني وحتديد جهة الطعن أمام حمكمة
االستئناف باعتبارها جهة أو درجة ثانية من درجات التقايض.
 -4تبني أن املرشع الكويتي قد منح حكم التحكيم صفة اإللزام والصفة النهائية يف آن
واحد .وبذلك فإنه من غري الدقيق اعتبار حكم التحكيم الصادر وفق اإلجراءات
املقررة يف سوق األوراق املالية قابال للتنفيذ إال بعد املصادقة عليه .فاألجدر تعديل
نص املادة ( )5-4-12من الالئحة التنفيذية واعتبار حكم التحكيم من القرارات
القابلة للتنفيذ مبارشة بام ينسجم مع توجه املرشع يف تبسيط اإلجراءات ورسعة
املعامالت يف سوق األوراق املالية.
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قائمة املصادر
أوال:كتب اللغة العربية بعد القرآن الكريم:
 )1العالمة أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املرصي ،لسان العرب،
ط ،1املجلد الثاين عرش ،دار صادر-بريوت ،لبنان.1990 ،
 )2اإلمام حمي الدين ابن فيض السيد حممد مرتىض احلسيني الواسطي الزبيدي احلنفي ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،دراسة وحتقيق عيل شريي ،املجلد السادس عرش ،باب امليم
(أ-ش) ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.1994 ،
 )3املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية ،طبعة وزارة الرتبية والتعليم.1990 ،

ثانيا :الكتب القانونية:
 )1د .أبو زيد رضوان ،األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل ،النارش دار الفكر العريب،
القاهرة ،مرص.1981 ،
 )2إبراهيم نجيب سعد ،القانون القضائي اخلاص ،ج ،1التنظيم القضائي ،النارش منشأة
املعارف ،ا السكندرية ،بال سنة طبع.
 )3د .أمحد أبو الوفا ،التحكيم االختياري واإلجباري ،النارش منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
.2001
 )4د .أمحد أبو الوفا ،التحكيم بالقضاء والصلح ،بال مكان طبع ونرش.1965 ،
 )5د .أمحد مليجي ،قواعد التحكيم يف القانون الكويتي ،النارش مؤسسة دار الكتاب.1996 ،
 )6د .أمحد رشاد حممود سالم ،البنيان الفني حلكم التحكيم ،النارش دار النهضة العربية،
القاهرة.2010 ،
 )7د .خالد عبد العظيم أبو غابة ،التحكيم وأثره يف فض املنازعات ،ط ،1النارش دار الفكر
اجلامعي ،االسكندرية .2011
 )8شاكر حممود النجار ،قواعد املرافعات واإلثبات ،مكتبة الصباح للتحضري الطباعي ط،1
بغداد.2000 ،
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 )9د .حممود السيد عمرالتحيوي ،أركان االتفاق عىل التحكيم ورشوط صحته ،النارش دار
املطبوعات اجلامعية ،االسكندرية.2001 ،
 )10عيل طالل هادي ،مسؤولية الوسيط يف سوق املال ،النارش دار الفكر والقانون،
اإلسكندرية ،مرص ،بالسنة طبع.
 )11د.عيل سيد قاسم ،نسبية اتفاق التحكيم دراسة يف أحكام القضاء وقرارات املحكمني،
النارش دار النهضة العربية ،القاهرة ،بالسنة طبع.
 )12حممد حممود عليوه ،التعليق عىل قانون املحاكم االقتصادية متضمنا أهم املبادئ التي أرستها
املحاكم االقتصادية ،بال مكان نرش وطبع.2011 ،
 )13د .حمي حممد مسعد ،الوجيز يف املحاكم االقتصادية ،النارش املكتب اجلامعي احلديث،
.2010
 )14د .طالل خالد مرزوق الرشيدي ،استقالل السلطة القضائية ،دراسة مقارنة يف القانون
املرصي والكويتي ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة.2011 ،
 )15د .طلعت حممد دويدار ،املحاكم االقتصادية خطوة أخرى نحو التخصص القضائي،
النارش دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مرص.2009 ،
 )16د .طاهر شوقي مؤمن ،عقد بيع األوراق املالية يف البورصة ،النارش دار النهضة العربية،
القاهرة ،مرص.2007 ،
 )17د .بكر عبد الفتاح الرسحان ،قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،ط ،1مكتبة اجلامعة،
اإلمارات العربية املتحدة.2013 ،
 )18د .نبيل إسامعيل عمر ،التحكيم يف املواد املدنية والتجارية والوطنية والدولية ،النارش دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2011 ،
 )19د .فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة.2008 ،
 )20د .وليد حممد عباس ،التحكيم يف املنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية ،النارش دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2010 ،
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ثالثا :البحوث واملقاالت:
 )1إبراهيم إسامعيل إبراهيم وحيدر فاضل محد الدهان ،تسوية منازعات عقد الوساطة يف سوق
األوراق املالية – دراسة مقارنة ،بحث منشور يف جملة املحقق املحيل للعلوم القانونية
والسياسية ،تصدرها كلية القانون  -جامعة بابل ،ع ،2س.2012 ،4
 )2د .فاطمة دشتي ،التنظيم القانوين لسوق الكويت لألوراق املالية ،بحث مقدم إىل مؤمتر
أسواق األوراق املالية البورصات – آفاق وحتديات ،املنعقد يف كلية الرشيعة والقانون–
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،من 8-6مارس  2006املجلد الثالث.
 )3د .مصلح أمحد الطراونة ،نظرات عىل النظام القانوين للتحكيم يف سوق الدوحة لألوراق املالية،
بحث مقدم إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية البورصات – آفاق وحتديات ،املنعقد يف كلية
الرشيعة والقانون– جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،من 8-6مارس  2006املجلد الثاين.
 )4د .جمدي إبراهيم قاسم ،التحكيم يف منازعات تداول األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة دراسة حتليلية نقدية لقرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم ( )1لسنة ،2001
بحث مقدم إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية البورصات – آفاق وحتديات ،املنعقد يف كلية
الرشيعة والقانون– جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،من 8-6مارس  2006املجلد األول.
 )5د .وجدي راغب ،تأصيل اجلانب اإلجرائي يف هيئة حتكيم معامالت األسهم باألجل ،بحث
منشور يف جملة احلقوق الكويتية ،املجلد  ،7ع ،4ديسمري.1983 ،
 )6د .يارس باسم ذنون وجوتيارعبداهلل أمحد ،االفرتاض القانوين يف قانون املرافعات ،بحث منشور
يف جملة الرافدين للحقوق ،تصدرها كلية احلقوق – جامعة املوصل ،ع ،45املجلد.2010 ،12

رابعا :رسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه:
 )1سلطان بن فراج رشيد السبيعي ،تسوية املنازعات يف األوراق املالية ،رسالة ماجستري ،ط،1
مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.2011 ،
 )2صالح راشد احلمراين ،التحكيم اإلجباري كوسيلة لفض املنازعات يف سوق األوراق املالية،
رسالة ماجستري ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة.2009 ،
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 )3فهر عبد العظيم صالح ،رشح قانون املحاكم االقتصادية ،رسالة ماجستري ،دار الفكر
والقانون للنرش والتوزيع ،املنصورة ،مرص.2009 ،

خامسا :القوانني:
 )1قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ( )83لسنة .1969
 )2القانون املؤقت لسوق األوراق املالية العراقي رقم ( )74لسنة .2004
 )3قانون املرافعات املرصي رقم ( )131لسنة .1968
 )4قانون رأس املال املرصي رقم ( )95لسنة  1992املعدل.
 )5قانون املحاكم االقتصادية املرصي رقم ( )120لسنة .2008
 )6قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم ( )38لسنة  1980املعدل.
 )7قانون رقم ( )7لسنة  2010اخلاص بإنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية
الكويتي.
 )8القانون اإلمارايت االحتادي رقم ( )4لسنة  2000يف شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق
املالية والسلع.
 )9قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم ( )11لسنة  1992املعدل.
 )10قانون تعديل قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم ( )10لسنة .2014
 )11قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس رقم( )1123لسنة .1975
 )12القانون املايل الفرنيس الصادر يف  1أغسطس لسنة .2003

سادسا :اللوائح التنفيذية والقرارات:
 )1الالئحة التنفيذية اخلاصة بسوق العراق املؤقت لألوراق املالية لسنة .2008
 )2الالئحة التنفيذية اخلاصة بسوق األوراق املالية الكويتي والصادر بموجب القرار رقم
( )72لسنة .2015
 )3قرار رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع اإلمارايت رقم ( )1لسنة .2001
 )4الالئحة التنفيذية اخلاصة بقانون رأس املال املرصي ،والصادرة بموجب قرار وزير
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االقتصاد والتجارة اخلارجية رقم ( )135لسنة .1993

سابعا :املواقع اإللكرتونية:
 )1قرار حمكمة التمييز القطرية ،الطعن رقم ( )123لسنة  2010متييز مدين ،املكتب الفني جمموعة
األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية والتجارية السنة السادسة من يناير  2010إىل ديسمرب
 ،2010ص  490منشور عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
Htto://mohamoon-ju.com/SHJ×/pr/nit.aspx?op=id=20267andtypc=90

 )2قرار املحكمة الدستورية العليا يف مرص ،الطعن رقم ( )338لسنة  23قضائية ،تاريخ اجللسة
 ،2006/2/12املكتب الفني ج  ،2رقم الصفحة  2314منشور عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
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[وسائل تسوية المنازعات في سوق األوراق المالية ]
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