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[د .أمحد قاسم فرح ود .رشا حطاب]

تطور مفهوم عقد احلفظ األمني يف
ظل إزالة الكيان املادي لألوراق املالية
*

دراسة قانونية يف ضوء التشريع األردين

*

الدكتور/أمحد قاسم فرح

*

الدكتورة /رشـا حــطاب

ملخص البحث:
إن إزالة الكيان المادي لألوراق المالية واعتماد نظام اإليداع والقيد المركزي

لألوراق المالية رتب تطو ارً مهماً في مفهوم عقد الحفظ األمين والذي يعد واحداً
من الخدمات الجوهرية التي يقدمها مهنيو السوق المالي .وتهدف هذه الدراسة

إلى بيان آثار فقدان األوراق المالية كيانها المادي وتحولها من شهادات ورقية
معينة بالذات إلى قيود دفترية إلكترونية متماثلة ،إذ تثور عدة تساؤالت حول أثر

هذا اإللغاء في الطبيعة القانونية لألوراق المالية محل عقد الحفظ األمين ومن ثم

تكييف هذا العقد ،إضاف ًة إلى مضمون االلتزامات المترتبة على الحافظ األمين من

ناحية وطبيعة حقوق العميل مالك األوراق المالية ،فيما إذا كانت هذه الحقوق من
طبيعة شخصية أو طبيعة عينية ،من ناحية أخرى.

عملت الدراسة على اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل تحليل نصوص
القانون األردني ذات العالقة واالستئناس بموقف القوانين المقارنة المتقدمة في

*
*

أجيز للنشر بتاريخ 1122/1/21م.
أستاذ القانون المدني المساعد – الجامعة األمريكية في اإلما رات  -دبي .
أستاذ القانون التجاري المشارك  -كلية القانون – جامعة اليرموك  -األردن.

[السنة الثامنة والعشرون]
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هذا المجال ،وتضمنت الدراسة مبحثين اثنين تناول المبحث األول منها تطور

ماهية عقد الحفظ األمين بينما تناول المبحث الثاني تطور آثار عقد الحفظ

األمين.

الكلمات الدالة :أوراق مالية ،إلغاء الكيان المادي ،عقد حفظ أمين ،سوق

مالي.

املقدمة:
إن اعتماااد القعاااعين ال ااناعي والتجاااري فااي الدولااة ال أرساامالية ال دي ااة عل ا

الجمهااور للب ا

عاان م ااادر تموياام لمشاااريعهما المشتل ااة سااا م بشااكم كبياار فااي

انتشار التعامم باألوراق المالية وأدى إل زيادة أ مية األوراق المالياة كح اد مكوناات
د سواء.

روات األفراد والمؤسسات عل

وكاان الزدياااد أعااداد المتعاااملين فااي البور ااة أ اار مباشاار فااي عماام الم ااار

وشركات الشدمات المالية المتش

ة ،إذ ساا م إقباام المسات مرين علا ساوق أر

الم ااام بزي ااادة أعب اااء الم ااار والش ااركات المالي ااة المعني ااة با ا دارة عملي ااات اإلي اادا

والتااداوم والتااي تعنا بتقااديم شاادمات إ اادار شااهادات ملكيااة األوراق الماليااة وتسااوية

عمليات البيع والشراء الواردة عليها ،و ذا األمار أدى إلا إ قاام اذ الجهاات وتقليام
قدرتها عل أداء وظي تهاا مماا اساتدع الب ا

األوراق المالية وضمان سن إدارتها(.)2

()2

566

2

عان وساارم أك ار جدياة ويسار ل اظ

عاشور عبد الجواد ،دور البنك في شدمة األوراق المالية دراسة مقارنة في القانونين الم ري
وال رنسي ،دار النهضة العربية ،م ر ،1112 ،ص .211
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
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وقد اضعلعت التشريعات ال دي ة ب يجاد وسارم دي ة في التعامم ماع األوراق

المالي ااة م اان ش ااام إلم اااء التعام اام بالش ااهادات الورقي ااة ل ااىوراق المالي ااة واللج ااوء إلا ا

أساالوأ أك اار مرونااة يتم اام باعتماااد نظااام اإلياادا والقيااد المركاازي لااىوراق الماليااة

وذل ااك به ااد

التعام اام م ااع كمي ااات األوراق المالي ااة دون النظ اار إلا ا فراته ااا أو إلا ا

أرقامها المتسلسلة .ويرتكاز نظاام اإليادا والقياد المركازي علا فكارة ال ياازة المركزياة
لااىوراق الماليااة وت ويلهااا ماان ال ااورة المادي ااة إل ا قيااود دفتريااة-م اساابية -س ااهلة

التداوم(.)1

وي قااق نظااام اإلياادا والقيااد المركاازي م ازيااا عدياادة أ مهااا تعبيااق نظااام التسااليم

ا عاان تافااي مشاااعر الضاايا
مقاباام الاادفع بعريقااة أك اار فاعليااة ماان السااابق ،فض ا ع

والس ارقة والتزوياار .أيض ااع سااا م ااذا النظااام فااي تش اايب الن قااات المتعلقااة بعباعااة

األوراق المالي ااة وتع ااديم بياناته ااا ،كم ااا س ااا م بش ااكم كبي اار بالمكاف ااة ض ااد الته اارأ
الضريبي إضاف عة إل مكاف ة عمليات غسيم األموام(.)2

ف ااي األردن ،ت اام ت بي اات نظ ااام اإلي اادا والقي ااد المرك اازي بموج ااأ ق ااانون األوراق

المالية رقم  67لعام  1111الذي أنشح مركز إيدا األوراق المالية وجعم منه الجهاة
الو ياادة المشت ااة والم اارب لهااا بمزاولااة أعمااام تسااجيم و ااظ ونقاام ملكيااة دواياادا

األوراق المالي ااة دواتم ااام عملي ااات التق اااص والتس ااوية عليه ااا( .)4وب اادأ التعام اام ال عل ااي
باإليدا المركزي بعد دور تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالياة وتساويتها لسانة

 1114والتااي بيناات إج اراءات التعاماام بهااذا النظااام والاادور الااذي يضااعلع بااه مركااز
()1
()2
()4

للمزيد من الت ا يم وم نظام اإليدا والقيد المركزي ،انظر أشر
البور ة ،دار النهضة العربية ،م ر ،1116 ،ص  271وما يليها.
عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص . 247
مادة  66من قانون األوراق المالية األردني رقم  67لعام  ،1111منشور في الجريدة الرسمية
عدد  ،4761ص  7126بتاريخ .1111/21/22

[السنة الثامنة والعشرون]
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اإليادا بهااذا الش اوص .إذ تلاازم ااذ التعليماات الشااركات الم ادرة لااىوراق المالياة

التوجااه لمركااز اإلياادا ليقااوم ماان جانبااه بتسااجيم األوراق الماليااة ال ااادرة ماان قبلهااا،

ويتول عمليات إيداعها ونقم ملكيتها دواتمام عملياات التقااص والتساوية الناجماة عان
ت ااداولها .وت ااتم جمي ااع ااذ العملي ااات بموج ااأ قي ااود إلكتروني ااة مدون ااة ف ااي س ااجاته.

وبمج اارد إي اادا األوراق المالي ااة ل اادى المرك ااز تعتب اار ش ااهادات ملكي ااة األوراق المالي ااة
الغية وت م قيود المركز م لها(.)7

وتعااد شدمااة مسااك ساااأ األوراق الماليااة أ ااد الشاادمات الماليااة التااي يقاادمها

مهنيااو السااوق المااالي المرش ااون إل ا العماااء المساات مرين ،وياانظم قااانون األوراق
المالية األردني والتعليمات ال ادرة بمقتضا

ذ الشدمة ت ت مسام شدماة ال اظ

األمااين ،بينمااا أعلااق عليهااا قااانون التجااارة األردنااي وديعااة األوراق الماليااة باعتبار ااا
وا اادة ماان العمليااات الم ارفية التااي تضااعلع بهااا البنااوك .وتهااد

ااذ الشدمااة إلا

ااظ دوادارة األوراق المالي ااة الشا ااة ب ااالعماء ،وتج ااد إقب اااالع م اان المس اات مرين غي اار
القادرين عل إدارة أوراقهم المالية بحن سهم إما لجهلهم أو عدم ت رغهم لذلك.
وال شك أن اذا النظاام القيادي والناات عان إ ازلاة الكياان الماادي لاىوراق المالياة

ي مم في عياته آ ا عار مهمة ستعمم ذ الدراسة عل تبيانها ،فت وم األوراق المالياة
من شهادات ورقية معينة بالاذات كماا كاان ال اام فاي النظاام القاديم إلا قياود دفترياة

إلكترونيااة متما لااة ،أظهاار إشااكالية مهمااة فااي ت ديااد عبيعتهااا والقواعااد القانونيااة التااي

ت كمها ،وبالنتيجة رتأ ذا اإللماء تعو عار مهمعا في م هوم عقاد ال اظ األماين الاذي

ي اارد علا ا

ااذ األوراق .وت ااور ع اادة تس اااؤالت ااوم أ اار ااذا اإللم اااء ف ااي العبيع ااة

القانونية لعقاد ال اظ األماين ومضامون االلت ازماات المترتباة علا ال اافظ األماين مان

()7

561

4

انظر المواد  24 ،7 ،6 ،2من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها.
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
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نا ياة وعبيعاة قاوق العميام مالاك األوراق المالياة ،فيماا إذا كانات اذ ال قاوق مان
عبيعااة شش ااية أو عبيعااة عينيااة ،ماان نا يااة أشاارى .كااذلك ي ااار التساااؤم ااوم أ اار
ذا اإللماء في قوق العميم في ام إفا

ال افظ األمين.

وتبدو أ مية ذ الدراسة جلية فاي ظام دا اة اذا الموضاو وافتقاار المكتباات

العربي ااة بش ااكم ع ااام والمكتب ااة األردني ااة بش ااكم ش اااص إلا ا د ارس ااات متش

الموضااو  .وساايعمم ااذا الب ا

عل ا اإلجابااة عل ا التساااؤالت السااابقة ماان شااام

دراسة ت ليلية للقانون األردناي ماع االساترنا

بموقا

ااذا المجااام .وسااتكون ااذ الد ارسااة شاامولية ب ي ا

يتناااوم المب ا

ااة ف ااي

القاوانين المقارناة المتقدماة فاي

يااتم تناولهااا فااي مب ااين ا نااين،

األوم منهااا تعااور ما يااة عقااد ال ااظ األمااين ،بينمااا يتناااوم المب ا

ال اني تعور آ ار عقد ال ظ األمين.

املبحث األول
تطور ماهية عقد احلفظ األمني

إن إ ازلااة الكيااان المااادي لااىوراق الماليااة ماام القااانونيين علا التساااؤم فيمااا إذا

كااان اشت اااء الدعامااة الورقيااة لااىوراق الماليااة أ ااار ال وض ا فااي العديااد ماان الم ااا يم

المساتقرة فاي قاانون األوراق المالياة ،وفاي العاقاات التاي تاربع مهنياي الساوق المااالي
بعمارهم بشكم عام ،وبالعاقة التي تربع ال افظ األمين بعميله بشكم شاص.

إن اسا ااتمرار التش ا اريعات باسا ااتشدام م ا ااعل ات تسا االيم  ،إ ا اادار أو تا ا ا

االسااتشدام المااامب لم ااعلل

ااك ياادلم عل ا تمسااك المشاار بمشل ااات النظااام

الشاص بال كوك الورقية ،ولكن ي ار التساؤم وم ما إذا كان ناك ضارورة مل اة
لتميياار الم ااعل ات المسااتشدمة .فااي الواقااع ،إن الم ااعل ات ،والتااي مااا ااي إال
واجهة للم ا يم ،تكون م رغة من أي قيمة قيقية إذا لام تتارجم األفكاار التاي ت ااوم

التعبير عنها.

[السنة الثامنة والعشرون]
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السؤام األ م او :ام إ ازلاة الدعاماة الورقياة لاىوراق المالياة يساتند إلا م اا يم

جديدة؟ إن التردد في اإلجابة مشارو  ،ذلاك أناه إذا كاان النظاام القيادي نظامااع جدياداع

ف ن نظام ال ظ األمين لي

كذلك.

تحسيسعا عل ماا سابق ،ال باد مان بياان أ ار إ ازلاة الكياان الماادي لاىوراق المالياة

فاي تكاوين عقااد ال اظ األماين مان يا
شااام معلااأ أوم (التعري ا

أع ارفااه وأركاناه إضاافة إلا ش ار اه ماان

بعقااد ال ااظ االمااين) ،وماان اام بيااان أ اار ااذا النظااام

القيدي في العبيعة القانونية لىوراق المالية م ام عقاد ال اظ األماين ،وعلا تكييا
العقد ذاته من شام معلأ ٍ
ان (العبيعة القانونية لعقد ال ظ األمين).

املطلب األول
التعريف بعقد احلفظ األمني

المتش

إن شدمة ال ظ األمين ي وا ادة مان الشادمات التاي تقادمها الشاركات المالياة
ة والمرش ة من قبم يراة األوراق المالياة للعميام المسات مر بهاد

اظ

ااذ الشدمااة لمايااات تنظيميااة

دوادارة مااا يمتلكااه ماان أوراق ماليااة .ويلجااح العمياام إلا
ي ا يضااعلع ال ااافظ األمااين عوض ااع عنااه ب ا دارة العمليااات الماليااة التااي تن ااذ عل ا

أوراقه المالية باإلضافة إل العديد من المهام التنظيمية التي دد ا المشر  ،شا اة

عنااد غياااأ العمياام أو عاادم ت رغااه إلتمااام عملياتااه بن سااه .كمااا وتقاادم شدمااة ال ااظ

األماين ماان قبام الم ااار  ،وتعار فااي اذ ال ااام ب ا عقااد وديعاة األوراق الماليااة .

وق ااد ش ااص له ااا المش اار األردن ااي الم ااادة  227م اان ق ااانون التج ااارة رق اام  21لع ااام

.)7(2177
()7

511

6

تنص المادة عل أنه  -2إذا كان ما أود في الم ر أوراقاع فملكية ذ األوراق تبق
للمود ما لم ي بت أن الق د شا ذلك -1 .ويقدر وجود ذا الق د إذا كان المود قد منل
الم ر شعياع بدون قيد ق الت ر في تلك األوراق واعتر له ب ق إرجا أوراق من
نوعها -2.وتعبق قواعد الوكالة عل الودارع الم رفية إذا أشذ الم ر عل ن سه إدارة
األوراق المالية المودعة مقابم عمولة .
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وف ااي الواق ااع ال يك ااون لل ااافظ األم ااين دور مت ااور ف ااي عملي ااة ت ااداوم األوراق

الماليااة مااا لاام يتعاقااد العمياام معااه لهااذ المايااة ،كمااا أن دور ال يكااون ممكن ااع مااا لاام

ت اادشم األوراق المالي ااة إلا ا البور ااة .ذل ااك أن ااه ف ااي مر ل ااة اإل اادار تك ااون عاق ااة
العميم مباشرة مع الم در ن سه من شام مركز إيدا األوراق المالية.

لقد عرفت المادة ال انية من قاانون األوراق المالياة األردناي ال اافظ األماين علا أناه

الشااشص االعتباااري الااذي يمااار أعمااام ال ااظ األمااين لااىوراق الماليااة ( .)6وجاااءت

المادة  42من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالياة لسانة  1117لت ادد المهاام
الموكلة لل افظ األمين والتي تتلشص بحعمام ال ظ والتنظيم واإلدارة(.)6
أما ال قه فقد اجتهد في تعري

عقد ال ظ األمين ،وجم تعري اته ان بت علا

شدمااة ال ااظ األمااين المقدمااة ماان الم ااار  ،أو مااا يساام م ارفيعا بوديعااة األوراق
المالية .فقد عر الدكتور إليا

يتسلم الم ر من المود

نا ي

اكوكاع مالياة يلتازم ب ظهاا وت

بها وبرد ا مقابم أجرة ت دد ات اقا ا اعا أوعرفعا
()6
()6

()1

()1

.

ايم ال قاوق المتعلقاة

انظر كذلك مادة  1من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها لسنة  ،1114والمادة
 1من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية لسنة .1117
انظر تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية وتنظيمها لعام  ،1117مادة  42أ -
تشمم أعمام ال افظ األمين ما يلي -2:ظ األوراق المالية الشا ة بعماره -1 .تنظيم
و ظ سجات دقيقة لعماره  -2تسليم األوراق المالية إل الوسيع المالي البارع واستام
األوراق المالية من الوسيع المالي المشتري وذلك نيابة عن عماره -4.إرسام تقارير دورية
إل عماره عن م افظ األوراق المالية وال سابات النقدية الشا ة بهم  -7إعام عماره
بكافة اإلجراءات المتشذة من قبم م دري األوراق المالية والمتعلقة بال وارد واألرباب وال قوق
العاردة لىوراق المالية الشا ة بهم -7 .قبب ال وارد واألرباب وال قوق العاردة لىوراق المالية
الشا ة بعماره  -6الت ويت نيابة عن عماره في اجتماعات الهيرة العامة العادية وغير
العادية للم درين ،وذلك سأ ات اقية ال ظ األمين الموقعة مع كم عميم -6 .أي أعمام
أشرى يوافق المجل عل إدراجها ضمن أعمام ال ظ األمين.
دوايجار الشزارن ال ديدية،
اليا نا ي  ،وديعة ال كوك واألوراق المالية في الم ار
سلسلة أب ا قانونية مقارنة ،بيروت ،2112 ،ص .22

[السنة الثامنة والعشرون]
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ون ن نرى بحنه ،وباإلضاافة إلا أن التعريا

الساابق يقت ار علا ال اام التاي

يض ااعلع فيه ااا الم اار بمهم ااة ال ااافظ األم ااين -تل ااك المهم ااة الت ااي ق ااد يق ااوم به ااا

الم ا اار أو أي شا ااشص اعتبا اااري ما اارشص ما اان الجها ااة المشت ا ااة ( يرا ااة األوراق

المالية في األردن) ألداء ذ المهمة -ف نه ال يتماشا ماع التعاور ال ادي

في النظام القيدي لىوراق المالية والذي انعك

المتم ام

عل عبيعة التزامات ال افظ األماين

وغيَّر في جو ر ا .ذلك أن ل ظي التسليم والرد الواردين في التعري

السابق ي مان

جانبا افتراضياع وال يم ان واقع ال ام في ظام نظاام القياد اإللكتروناي ،إذ إن التساليم
والاارد يتمااان بموجااأ قيااود تو ااق فااي ال سااابات المعنيااة لاادى مركااز اإلياادا ( ساااأ

العمي اام ف ااي الس ااجم المرك اازي ل اادى مرك ااز اإلي اادا  ،و س اااأ العمي اام ل اادى ال ااافظ

األم ااين)( .)21وعلي ااه وف ااي ظ اام النظ ااام القي اادي ل اام تع ااد عملي ااة التس االيم مادي ااة دوانم ااا

أ ب ت قيدية إلكترونية ،كاذلك ال تارد عملياة الارد علا ذات القايم اإللكترونياة التاي
ولهاا العميام دوانمااا علا القياود اإللكترونيااة وفقااع ل اام ال ساااأ بعاد إجاراء عمليااات

تداوم عل موجوداته(.)22
أض

إل ما سبق ،أن التعري

السابق

ر مهام ال افظ األمين في ال ظ

والرد وأغ م مسؤولياته األشارى ،ال سايما إدارة األوراق المالياة التاي تم ام جاو ر اذا

العقااد وتباارز ش و اايته شا ااة فااي ظاام التعااور ال ا اام فااي ااذا المجااام ،و ااو

األماار الااذي ادا بالمشاار ال رنسااي إل ا تبن اي مساام

مسااك و ااظ ساااأ األوراق

المالياة ( )Tenue de compte-conservation de titres financiersللتعبيار عان عقاد
ال ظ األمين لكي يتماش مع العبيعة الامادية لىوراق المالية(.)21

( )21انظر مادة  7من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها لسنة .1114
( )22لمزيد من الت ا يم وم القيد اإللكتروني ،انظر عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .242
( )21انظر المواد  122-7لماية  122-21من قانون النقد والمام ال رنسي.
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بناء عل ما تقدم نرى أن عقاد ال اظ األماين او ذلاك العقاد المبارم باين شاركة
ع
مرش ة من الجهات المشت ة لممارسة أعمام ال ظ األمين ،وبين عميام مسات مر

في األوراق المالية ،ي تل بموجباه ال اافظ األماين ساابعا للعميام لدياه يقياد فياه جمياع

األوراق المالية التي يمتلكها ويضعلع بمهمة

ظها دوادارتها وت ويلها ونقم ملكيتهاا

بما يت ق وعمليات التداوم الواردة عليهاا باإلضاافة إلا قابب عارادات أربااب العميام

وقيد ا في سابه إضافةع إل شادمات أشارى

العرفان أو ت دد بموجأ العر .
إن التعري

()22

 ،كام ذلاك مقابام أجارة يت اق عليهاا

بعقد ال ظ األمين ال يستكمم إال من شاام بياان التكاوين العقادي

لهذا العقد (ال ر األوم) وش ار ه القانونية (ال ر ال اني).

الفرع األول
التكوين القانوين لعقد احلفظ األمني

إن العبيعة العقدية لل ظ األمين أمر ال يش

فقد جااء واضا اع فاي تعليماات

الترشيص واالعتماد للشدمات المالياة وتنظيمهاا والتاي تضامنت ن اا تشاريعيعا يوجاأ

إب ارام ات اااق بااين العمياام وال ااافظ األمااين كااي يتاااب لىشياار ممارسااة أعمااام ال ااظ
األمين( .)24وينعوي ذا العقد علا تاقاي اإليجااأ والقباوم كساارر العقاود األشارى،

ويرتأ التزامات قانونية متبادلة عل عرفيه ،وفي اام اإلشاام بهاا تقاوم المساؤولية

العقدية في مواجهة العر المشم.

وبم ااا أن العاق ااة عقدي ااة فا ا ن أرك ااان العق ااد بات اات معلوم ااة ،أي الرض ااا والم اام

والسبأ( ،)27ولكن قبم أن نبين ذ األركان عل وجه الت

يم ( انياع) ،ال باد بداياةع

( )22انظر تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية لعام  ،1117مادة /42أ .
( )24انظر تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية لعام  ،1117مادة /42أ  -يمار
ال افظ األمين أعماله بموجأ ات اقية موقعة بينه وبين عميله .
( )27فارق م مود الشما  ،اإليدا الم رفي ،اإليدا غير النقدي دراسة قانونية مقارنة ،ج ،1دار
ال قافة للنشر والتوزيع  ،1122العبعة األول  ،ص .247
[السنة الثامنة والعشرون]
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من ت ديد أع ار

العقد (أوالع).

أوالً :أطراف عقد الحفظ األمين
يباارم عقااد ال ااظ األمااين بااين ال ااافظ األمااين ،والااذي يجااأ أن يكااون مرش اعا

للقيام بحعمام ال ظ األمين من قبام الجهاات المشت اة ،وباين العميام مالاك األوراق

المالية ،شش عا عبيعيعا كان أم شش عا معنويعا.
أ /الحافظ األمين:

ظرت المادة  46من قانون األوراق المالية األردني عل أي ششص مزاولاة أي

من أعمام الشدمات المالية وال ظ األمين إال بعد ال

وم عل ترشيص من مجل

م وضااي يرااة األوراق الماليااة .وبيناات تعليمااات التاارشيص واالعتماااد للشاادمات الماليااة

وال ااادرة بموجااأ قااانون األوراق الماليااة األردنااي شااروع ماانل التاارشيص ،إذ اشااترعت

المااادة الرابعااة ماان ااذ التعليمااات بااحن يكااون عالااأ التاارشيص بنكااع أو شااركة مسااا مة
عامااة أو مسااا مة شا ااة أو ذات مسااؤولية م اادودة ،عل ا أن تن

اار غاياتهااا فااي

أعمام الشدمات المالية وال ظ األمين( .)27يستنت مما سبق أن أعمام ال اظ األماين
تن

ر في األششاص المعنوية وي ظر عل األششاص العبيعيين مزاولتها.

( )27مادة /4أ ،ويتم تقديم علأ الترشيص شعياع إل الهيرة عل نموذج معد لهذ الماية موقعاع من
مقدمه ومبين فيه أو مرفق معه ما يلي :أ -اسم وعنوان مقدم علأ الترشيص ومواقع فروعه
إن وجدت .أ -نو الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقأ الشركات ،باإلضافة إل شهادة
التسجيم مبين فيها أسماء أعضاء مجل اإلدارة أو يرة المديرين وأسماء الم وضين بالتوقيع
عن الشركة ونسشة عن نماذج تواقيعهم .ج -عقد التحسي والنظام األساسي.د  -عبيعة عمم
مقدم العلأ ومدة ممارسته لهذا العمم .ا -أسماء وعناوين أششاص اإلدارة العليا ذوي السلعة
التن يذية ،ونبذة تعري ية بتاريشهم المهني السابق في مجام األوراق المالية ،وعناوين اإلقامة
والعمم لموظ يها مع بيان ة كم منهم ولقبه الوظي ي و ورة عن إ بات الشش ية .و -أن
يقدم أعضاء مجل اإلدارة وأششاص اإلدارة العليا ذوو السلعة التن يذية ما ي يد أنه لم ت در
عل أي منهم أ كام بجناية ،أو جن ة مشلة بالشر واألشاق العامة أو كم بشهر اإلفا .
ز -أسماء المالكين للشركة و ص كم وا د منهم إذا كانت شركة ذات مسؤولية م دودة ،أو
اسم كم من يملك ( )%7أو أك ر من أر مام الشركة إذا كانت شركة مسا مة .ب -البيانات
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ك ااذلك اش ااترعت ال قا ارة (ج) م اان ذات الم ااادة ب ااحن ال يق اام أر

لعالاأ التارشيص ألعمااام ال اظ األمااين عان ماراة ألا
ال ااد األدنا ا لا ا أر

الم ااام الم اادفو

ديناار أردنااي ،علا أال يقاام

م ااام عال ااأ الت اارشيص للممارس ااة عمل ااين أو أك اار م اان أعم ااام

الشاادمات الماليااة عاان مجمااو ال اادود الاادنيا ل ا أر

المااام المعلااوأ لكاام عماام ماان

األعمام التي يعلأ ممارستها .كما يجأ عل عالأ الترشيص أن يقدم ك الة بنكية

غير مشروعة ألمر يرة األوراق المالية وفقااع لماا يقارر مجلساها علا أال تزياد قيماة

الك الة عن مرتين وشمسين أل

دينار أردني(.)26

ويشااترع أن تت اوافر فااي الشااركة الماارشص لهااا أعمااام ال ااظ األمااين ،وب ااورة

مسا ااتمرة ،جميا ااع المتعلبا ااات السا ااابقة ،وفا ااي ا ااام فقا اادان أي منها ااا فللمجل ا ا

الترشيص(.)26

إلما اااء

إضافةع إل المتعلبات المالية سابقة الذكر ،اشترعت المادة الرابعة من التعليماات

ذاتهااا تاوافر بعااب المتعلبااات ذات العبيعااة ال نيااة التااي تهااد

إلا الت قااق ماان تاوافر

الشبا ارة والك اااءة والمعرف ااة الازم ااة ف ااي الق ااارمين علا ا إدارة الش ااركة عالب ااة الت اارشيص،
المالية المعلوبة كما ي في تاريخ ال يتجاوز ا ة شهور قبم تاريخ تقديم العلأ ،وآشر
بيانات مالية مدققة من مدقق ال سابات إن وجدت .ع -اسم وعنوان مدقق سابات الشركة.
ي -الهيكم التنظيمي ودراسة الجدوى األولية للشركة ،وشعة عملها متضمنة البيانات المالية
شهر من تاريخ مباشرتها العمم .ك  -إجراءات العمم
المتوقعة للشركة شام اال ني عشر عا
الشعية المنوي تعبيقها .م  -قارمة بالشدمات المنوي تقديمها .م  -األس العامة ال تساأ
العموالت أو بدم الشدمات التي سو يتم استي اؤ ا من العماء .ن -ما ي بت قيام مقدم
العلأ ب يدا أر المام المعلوأ في ساأ الشركة لدى البنك – .نموذج ات اقية التعامم
ساأ العميم الدورية والكشو
في األوراق المالية ونموذج فتل ال ساأ ونماذج كشو
التنظيمية الازمة لسير العمم ،ويجوز لمقدم العلأ تزويد الهيرة بالنماذج والكشو بعد
ال وم عل الترشيص - .دليم امت ام يبين اإلجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان
رقابة فاعلة عل األعمام المنوي ترشي ها - .أي ات اقية يوقعها عالأ الترشيص مع عر
آشر للقيام بمتعلبات العمم .ص-أي بيانات أشرى تعتبر ا الهيرة ضرورية أو مناسبة للنظر
في علأ الترشيص مادة  6من ذات التعليمات.
( )26مادة /4ز من تعليمات االعتماد والترشيص للشدمات المالية وتنظيمها.
( )26مادة  7من ذات التعليمات.
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إضافةع إلا الت بات مان سان سايرتهم( .)21و يا

إن الممارساة ال علياة ألعماام ال اظ

األمااين والتعاماام مااع العماااء يااتم ماان قباام األشااشاص العبيعيااين العاااملين فااي الشااركة
الم اارشص له ااا القي ااام بحعم ااام ال ااظ األم ااين ،ف ن ااه ال ب ااد م اان أن ي ااتم اعتم اااد ا اؤالء

األششاص من قبم الهيرة .واالعتمااد علا ناوعين ،اعتمااد إداري يمانل لماياات مزاولاة

األعمااام اإلداريااة ،واعتماااد فنااي لىشااشاص الااذين يزاولااون أعمااام ال ااظ األمااين(.)11
وبين اات الم ااادة  47م اان تعليم ااات الت اارشيص واالعتم اااد األسا ا

الت ااي يم اانل االعتم اااد

اإلداري وال نااي عل ا أساسااها ،و ااي تتم اام باأل ليااة و ساان الساايرة والساالوك للمعتماادين

اإلداريين وال نيين ،وبالشهادات العلمية والعملية للمعتمدين ال نيين.

ويشترع أن تتوافر في المعتمد ،وب ورة مستمرة ،جميع شاروع االعتمااد ساابقة

الذكر وت ت عارلة إلماء االعتماد(.)12

ب /العميل صاحب حساب األوراق المالية:
إن العمياام المتعاقااد مااع ال ااافظ األمااين قااد يكااون شش ااع عبيعي ااع أو شش ااع

معنويااع مالكااع لعادد ماان األوراق المالياة ويرغااأ ب ياداعها لاادى ال اافظ األمااين لمايااات

ظها دوادارتها أو القيام بعمليات تداوم عليهاا .وقاد ياتم فاتل سااأ األوراق المالياة

لعميم من رد ،فيكاون ال سااأ فاي اذ ال اام سااباع مساتقاع .وقاد ياتم فاتل ال سااأ

ألك ار ماان شاشص فيكااون ال سااأ سااابعا مشاتركعا ،ويشضااع فاي ااذ ال اام لتنظاايم

شاااص .إذ ن اات المااادة  24ماان تعليمااات تسااجيم دواياادا األوراق الماليااة وتسااويتها
في ال قارة (ج) منهاا علا أن ال سااأ المشاترك او سااأ ياتم فت اه لشش اين أو
أك ر ب ي

تسجم ملكية األوراق المالية باالسم المشترك  .وبينت ذ المادة بحنه ال

( )21مادة  /4ا من التعليمات ذاتها.
( )11مادة  44من التعليمات ذاتها.
( )12مادة  47من التعليمات ذاتها.
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يجوز فتل ال سابات المشتركة إال لمايات بيع األوراق المالية المسجلة ملكيتهاا باسام
ر المشار األردناي اام ال سااأ المشاترك علا

شش ين أو أك ر فقع .وبذلك

الملكية المشتركة لىوراق المالية التي قد تنجم عن ااالت شايو قاانوني .م اام ذلاك

األوراق المالية التي تشكم جزعءا من إر لم يتم توزيعه بعد ،أو شيوعاع ات اقيااع ناجمااع
عن ملكية مشتركة.
علا شااا

المشار األردنااي ،أشاار المشاار ال رنساي إلا إمكانياة فااتل ساااأ

مشااترك لشش ااين أ ااد ما مالااك لااىوراق الماليااة واعشاار منت ااع بهااا ،وبااذلك ف اام

باين ااق الملكيااة و ااق االنت ااا  .ويكااون ل ااا أ ااق المن عااة ال ااق بقاابب عوارااد

األوراق الماليااة المودعااة فااي ال ساااأ ،أمااا مالااك الرقبااة فت باات لااه ال قااوق المرتبعااة
بملكيااة األوراق الماليااة .أمااا مسااحلة ممارسااة ال ااق بالت ااويت فااي اجتماعااات الهيرااة
العامة ،فقد سمتها المادة م  117 -221من قانون التجارة ال رنسي عندما من ت
مالااك الرقبااة ال ااق فااي الت ااويت فااي اجتماعااات الهيرااة العامااة غياار العاديااة ،بينمااا

من اات

العامة(.)11

ا ااا أ ااق المن عا ااة ال ااق بالت ا ااويت ف ااي االجتماعا ااات العادي ااة للهيرا ااة

بعد التعري

بحع ار

عقد ال ظ األمين ،ال بد من بيان أركانه.

ثانياً :أركان عقد الحفظ األمين

أ /التراضي:

إن الت ارضااي ااو قاوام كاام عقااد ،ويكااون بتاقااي اإليجاااأ والقبااوم بااين عرفااي العقااد

واتجا ااا نيتهما ااا عل ا ا إنشا اااره إما ااا

ا ا ار عة أو ضا اامنعا .ويكا ااون

ار ةع ،أما ضمناع فيكاون بتارك العميام األوراق المالياة التاي كلا

ا اري عا ب ا ا عان اإلرادة
الم ار أو الوسايع

(22) Voir F. Auckenthaler, Tenue de Compte-Conservation de Titres Financiers,
JurisClasseur Banque-Crédit-Bourse, sept . 2010, n° 34.
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بشرارها في يازته ،ويكون ذلك اين يضاعلع الوسايع بمهمتاي الوسااعة وال اظ األماين

معاع .بيد أن ال قه اتجاه إلا أن االت ااق الضامني ينبماي أن يكاون مؤكاداع ب يا ال يكاون
ناك مجام للشك في نية إيدا األوراق المالية بق د ال ظ واإلدارة(.)12
كمااا ينبمااي التحكااد ماان

ا ة ااذا الت ارضااي ،إذ يجااأ أن تكااون إرادة عرفااي العقااد
ة قانونية في ام الت ر أ الة أو نيابة.

ي ة ،وأن ت در اإلرادة عن ذي

ويش ااترع ف ااي الم ااود لدي ااه أن يك ااون شش ا ااع معنويا ااع مرش ا ااع لمزاول ااة أعم ااام

ال ااظ األم ااين م اان قب اام ير ااة األوراق المالي ااة ،كم ااا يش ااترع أن يك ااون األشاااشاص
العبيعيون العاملون لدى ال افظ األمين معتمادين مان قبام يراة األوراق المالياة وفقاعا

أل كااام القااانون( .)14كااذلك ال بااد أن تكااون إرادة ال ااافظ األمااين شاليااة ماان عي ااوأ

الرضا كاإلك ار (.)17

أما العميم فيشترع أن يتمتاع باأل لياة الكاملاة ويكاون ذلاك ببلوغاه سان ال امناة

عشا اارة ،كما ااا ويجا ااوز أن ي ا اادر الرضا ااا ما اان القا ا اار الما ااحذون بالت ا اار واإلدارة.
ي اع إن

بالمقابم ،ال يكون الت ر

در الرضا من قا ر غير محذون أو من

المجنون أو الس يه .أيضعا ،ال بد من الت بت من شلو إرادة العميم من عيوأ الرضاا
كالتمرير أو اإلك ار كما و ال ام بالنسبة للمود لديه(.)17

وتجدر اإلشارة إل أن ناق ي األ لية ال يملكون إجراء ذ الت رفات إال مان

شام مم لهم القانوني ،وفي ام كان العميم شاركة فا ن التعاقاد ماع ال اافظ األماين

يتم من شام مم م تلك الشركة القانوني وفقعا لنظامها الداشلي.
()12
()14
()17
()17
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فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص . 246 -247
انظر نص المادة  46من قانون األوراق المالية األردني رقم  67لعام  ،1111والمادتين 44
و 47من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية وتنظيمها لسنة .1117
فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .246
ن المرجع ،ص.246
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss60/3

??????? ??????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????? ?? ?? ?????? ????? ??? ????? ???? Farah and Hattab:

[د .أمحد قاسم فرح ود .رشا حطاب]

ونرى بهذا ال دد بحن االت اق الضمني بين الم ر والعميم يندر ت ور في

وقتنااا ااذا فااي ظاام إلزاميااة إبارام عقااد ال ااظ األمااين

()16

ووجااود نماااذج بنكيااة لوديعااة

األوراق الماليااة ال يااتم باادونها إب ارام عقااد ال ااظ األمااين .أض ا

إل ا ذلااك أن ال يااازة

المادية من قبم الم ر ألوراق العميم المالية لم تعاد مت اورة دوانماا أ اب ت اذ
ال يازة كمية ذات عبيعه قيدية.

وفي واقاع ال اام ،ف ناه مان غيار المجادي الت بات مان أ لياة ال اافظ األماين ،وال

مجااام لل اادي

عاان انتقاااص فااي أ ليتااه ذلااك أنااه جهااة مرش ااة ماان يرااة األوراق

المالية مما يستتبع شروج عأء الت بت من أ ليته مان عااتق العميام فاا يكاون اذا

األشير مق عار إن ذ اأ مباشارة للتعاقاد ماع اافظ أماين دون باذم أي مجهاود للتحكاد

ماان أ ليتااه عالمااا كااان مرش ااع ،إذ إن الت باات ماان أ ليااة ال ااافظ األمااين ااو وظي ااة

الجهة الرقابية عل

ذا النشاع والمتم لة في األردن بهيرة األوراق المالية.

ب /المحل
وينبمااي فااي الم اام أن يكااون موجااوداع ومعين ااع أو قاااباع للتعيااين وأن يكااون قاااباع

للتعامم .ويتم م الم م في عقد ال ظ األمين باألوراق المالية بم هومها الواسع كماا
ااو وارد ف ااي الم ااادة ال ال ااة م اان ق ااانون األوراق المالي ااة األردن ااي الت ااي تش اامم الق اايم

المنقولااة ال ااادرة عاان ال كومااة أو شااركات المسااا مة التااي تعاار ب ااألوراق الماليااة

األ االية وتتم اام باألسااهم والسااندات والو اادات االساات مارية دواي اااالت إياادا األوراق
الماليااة ،كمااا تشاامم المشااتقات الماليااة و ااي أوراق ماليااة مساات د ة عبااارة عاان عقااود

( )16انظر مادة  - 42أ من تعليمات ترشيص واعتماد الشدمات المالية لعام 1117
ال افظ األمين أعماله بموجأ ات اقية موقعة بينه وبين عميله .
[السنة الثامنة والعشرون]
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واردة عل األوراق المالية األ لية ،ومن أم لتها العقود اعجلة وعقاود الشياار وعقاود

المبادلة(.)16

وقد جرت األمور في وقتناا اذا باحن يقاوم العميام الماود بتقاديم قارماة تتضامن

البيانااات الت

األوراق و

اايلية عاان األوراق التااي يرغااأ فااي إيااداعها وذلااك إل بااات وجااود ااذ

تها ين االت اق ،كما يقوم المود لديه بالتوقيع علا إي اام يتضامن

جميااع البيانااات التااي أورد ااا العمياام ااوم األوراق الماليااة الشا ااة بااه ،كاام ااذا فااي

سبيم التحكد من وجود الم م وتعيينه تعييناع نافياع للجهالة(.)11

ويجأ عل ال افظ األمين التحكد من ملكية العميم لىوراق المالية ،ولاي

عوبة في ذلك عندما تكون األوراق المالية اسمية( ،)21بيد أن األمر مشتل

ماة

عندما

تكون ل املها ،فقد قيم أن القانون ال يلزم ال افظ األمين بالت بات مان ملكياة األوراق

المالي ااة باعتب ااار أن األوراق المالي ااة ل امله ااا ااي منقا اوالت مادي ااة

()22

وتس ااري عليه ااا

قاعاادة ال يااازة فااي المنقااوم سااند الملكيااة( ،)21بينمااا رأى آشاارون با لزام ال ااافظ األمااين
بالت بات ماان ويااة العميام ماان شااام علاأ مااا يؤكااد الملكياة ك اااتورة الشاراء ال ااادرة

ل الل العميم(.)22
()16
()11
()21
()22

لمزيد من الت ا يم وم األوراق المالية ،انظر رشا عاأ ،الم ا يم األساسية لقانون األوراق
المالية األردني ،م اضرات ألقيت عل علبة ماجستير القانون التجاري ،كلية القانون .جامعة
اليرموك ،األردن ،1121-1122 ،غير منشور ،ص  11وما يليها.
فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .241
تجدر اإلشارة نا إل أن القانون األردني لم يحشذ باألوراق المالية ل املها.
عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ص  ،17انظر كذلك

La notion de valeur mobilière, p. 7, article disponible sur sites.estvideo.net/
fdm/ doc/bqbrse/.../notionvm.doc/. Dernière date d'accès 10 juill. 2011.

( )21ادوارد عيد ،العقود التجارية وعمليات الم ار  ،2176 ،ص  722و ،721أشار إليه فارق
الشما  ،مرجع سابق ،ص .272
( )22ماد م ع عزأ ،مسؤولية البنك تجا العميم ب دد إدارة م ظة األوراق المالية ،مجلة
الدراسات القانونية ،جامعة أسيوع ،العدد  ،2177 ،26ص  112أشار إليه فارق الشما ،
مرجع سابق ،ص  ،241وفي ن االتجا  ،فارق الشما  ،ن المرجع ،ص .241
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وتجاادر اإلشااارة نااا إلا أن الت باات ماان ملكيااة العمياام لااىوراق الماليااة فااي ظاام

النظا اام القي اادي ب ااات يس ااي اعر م اان ش ااام مرك ااز اإلي اادا مم ااا يس ااتتبع تاش ااي مش اااعر
التعامم باألوراق المالية ل املها وتاشاي ال ارق بينهاا وباين األوراق المالياة االسامية.

ذلك أن جميع األوراق المالية المتداولاة فاي البور اة باتات مقيادة فاي سااأ مالكهاا

لاادى مركااز إياادا األوراق الماليااة ،ااذا ماان نا يااة .أمااا ماان نا يااة أشاارى ف ا ن فك ارة

ال يااازة فااي ظاام النظااام الجديااد لقيااد وتااداوم األوراق الماليااة أ ااب ت منعدمااة وباتاات
القيود المدونة فاي ساجات مركاز إيادا األوراق المالياة و سااباته دلاياع قانونيااع علا
ملكية األوراق المالية المبينة فيها ماا لام ي بات عكا

ذلاك( .)24إن اذا النظاام سااعد

عل تبديد مشاعر عديدة كمشاعر التزوير والسرقة المرتبعة باألوراق المالية عموماع

وباألوراق المالية ل املها بشكم شاص ،فلم يعد مان المت اور أن ياتم إيادا األوراق
المالية من قبم مالك غير شرعي ،ذلك أن ال يازة بم هومها المادي فقدت معنا ا.
ج /السبب:
السبأ و المرب المباشر والباع

ال ااظ األم ااين وتشتل ا

الدافع للتعاقد( .)27وتتعدد الدوافع فاي عقاد

س ااأ األ اوام فق ااد يهااد

المتعاق اادان إل ا

ااظ األوراق

المالية المودعة فقع ،وقد يهدفان إل تشويم ال افظ األمين إدارتهاا ،كماا قاد يهادفان

إل ا ت قيااق الااوظي تين السااابقتين مع ااع .أيض ااع قااد يرغااأ المتعاقاادان فااي ماانل ال ااافظ

األمااين ااق الت اار فااي األوراق الماليااة عل ا أن يرد ااا ماان نوعهااا ،و ااذ ال ااام
تشااترع موافقااة شعي ااة ماان العمياام تش ااوم ال ااافظ األمااين ااق الت اار ( ،)27و ااذ

ال الة األشيرة غير مت ورة عملياع إال إذا اجتمعت في ال افظ األمين وظي تاا ال اظ
( )24انظر مادة /7أ من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها لسنة .1117
( )27مادة  277و 277من القانون المدني األردني.
( )27انظر مادة  1/227من قانون التجارة األردني.
[السنة الثامنة والعشرون]
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األم ااين دوادارة االس اات مار معا ااع ،وك ااان مرش ا ااع للقي ااام به ااذ األعم ااام م اان قب اام ير ااة
األوراق المالية(.)26
ويشترع فاي السابأ وب ساأ القواعاد العاماة أن يكاون موجاوداع ومشاروعاع ،إذ ال

ينعقد عقد ال ظ األمين إذا لم تتجه إرادة العميم إل إيدا أوراقه المالية دوانما ق د
باذلك ر نهااا ،كااذلك يبعاام العقااد فااي ااام كاان سااببه غياار مشاارو  ،كااحن يكااون ق ااد

العميم إسداء شدمة ل الل جهة م ظور التعامم معها قانوناع(.)26

وي ار التساؤم وم ما إذا كان توافر األركان المبيناة أعاا يك اي النعقااد عقاد

ال ظ األمين ،أم أن ناك شروععا أشرى ال بد من توافر ا لذلك .ستتم اإلجابة عل
ذا التساؤم من شام بيان ش ارص عقد ال ظ األمين.

الفرع الثاين
اخلصائص القانونية لعقد احلفظ األمني

يتميز عقد ال ظ األمين بعدة ش ارص نبينها تباعاع :

أو ًال :عقد عيني:

تبايناات القاوانين المقارنااة واعراء ال قهيااة ااوم ماادى اعتبااار عقااد ال ااظ األمااين

عقاادعا عيني اعا أم رضاااريعا ،ف ااي الوقاات الااذي اعتبرتااه بعااب التش اريعات عقاادعا رضاااريعا
يك ااي النعقاااد تاقااي اإليجاااأ والقبااوم( ،)21اعتبرتااه تشاريعات أشاارى عقااداع عيني ااع ال

( )26إذ يجوز بموجأ المادة  2من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية الجمع بين أك ر
من عمم من أعمام الشدمات المالية ،ويست ن من ذلك إمكانية الجمع بين أعمام أمين
است مار ل ساأ أي عميم وأعمام مدير است مار لن العميم (م  21من ن التعليمات).
( )26فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .274
( )21من ذ التشريعات :التشريع الم ري الذي ألم فرة العقود العينية والتشريع اإلماراتي ،وم
التشريع الم ري انظر عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص  ،71-41م ع كمام عه،
العقود التجارية وعمليات البنوك ،منشورات ال لبي ،1117 ،ع ،2بند  ،216ص  .172وم
التشريع اإلماراتي ،انظر فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .277
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ينعقااد إال بتمااام تسااليم األوراق الماليااة م اام العقااد( ،)41وماان ااذ التشاريعات التشاريع

األردن ااي الا ااذي اس ااتلزم فا ااي الم ااادة  661ما اان الق ااانون الما اادني التس االيم إلتما ااام عقا ااد

اإليدا (.)42

ويترتاأ علا اعتباار عقااد ال اظ األمااين عقادعا عينياعا عادم جاواز تعاديم ال ااافظ

األمين لشروع التعاقد بعد قيام العميم بتسليم األوراق المالية له دون موافقة األشير،
و ذا ما يجري عليه العر الم رفي الياع ،ي

يشترع لسريان أي تعديات عل

العقااد أن يقااوم الم اار الااذي يقااوم بحعمااام ال ااظ األمااين ب شعااار العمياام بهااا وأن
يوافق ذا األشير عليها(.)41

وتجدر اإلشارة إل أنه ،نظ اعر ل قدان األوراق المالية لكيانها المادي ،فا ن عملياة

تسااليم ااذ األوراق الماليااة لاام تعااد تااتم بشااكلها المااادي دوانمااا أ ااب ت تااتم ماان شااام
ت وياام قيااود األوراق الماليااة المودعااة ماان ساااأ العمياام لاادى مركااز اإلياادا إل ا
سابه الم توب ت ت سيعرة ال افظ األمين(.)42
ثانياً :عقد شكلي:

اشااترع المشاار األردنااي شااحنه فااي ذلااك شااحن بقيااة التش اريعات العربيااة والمربي اة

توقي ااع ات اقي ااة تعام اام شعي ااة ب ااين الم اارشص له اام ممارس ااة أعم ااام الش اادمات المالي ااة

وال ااظ األم ااين وب ااين عماره اام إذ ت اانص الم ااادة /72أ م اان ق ااانون األوراق المالي ااة
األردنااي عل ا أنااه تاانظم العاقااة بااين العمياام والماارشص لااه بموجااأ ات اقيااة شعيااة
تكا ااون متوافقا ااة ما ااع أ كا ااام ا ااذا القا ااانون واألنظما ااة والتعليما ااات والق ا ا اررات ال ا ااادرة

()41
()42
()41
()42

وم ذ التشريعات ،انظر فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص ،277 -277أيضا اليا
نا ي  ،مرجع سابق ،ص .24
مادة  661يتم عقد اإليدا بقبب المام المود قيقة أو كماع .
إليا نا ي  ،مرجع سابق ،ص  .27فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .276
انظر مادة  27من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها.

[السنة الثامنة والعشرون]
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بمقتضا  .كذلك أكدت المادة  42من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية

وجوأ توقيع ذ االت اقية بين ال افظ األمين والعميم

ي

جاء في ال قرة أ منها

يمار ال افظ األمين أعماله بموجأ ات اقية موقعاة بيناه وباين عميلاه  .أضا

إلا

ذلااك أن المااادة /221أ ماان قااانون األوراق الماليااة رتباات غ ارمااة ماليااة عل ا مشال ااة

شرع الكتابة.

ي ار التساؤم اوم القيماة القانونياة لشارع الكتاباة فاي عقاد ال اظ األماين ،فهام

يعااد ااذا الشاارع شاارع انعقاااد أو مجاارد شاارع إ بااات؟ إن اإلجابااة عل ا
تساتلزم بيااان األ اار المترتاأ علا تشلا

ااذا التساااؤم

اذا الشاارع وال كمااة المارادة منااه ،وبااالرجو

إل ن وص قانون األوراق المالية األردناي نجاد أن المشار األردناي لام يباين الجازاء

المقاارر فااي ااام غياااأ العقااد الماانظم لعاقااة ال ااافظ األمااين بعميلااه لااذا فا ن ت ديااد
األ ار المترتاأ علا تشلا

الكتاباة يعتماد علا ت دياد الهاد

متعلبة النعقاد العقد أو إل باته؟

ماان الكتاباة .فهام ااي

ناارى بااحن شاارع الكتابااة ااو شاارع شااكلي اسااتلزمه المشاار بهااد

باعتبااار العاار األضااع

فااي العاقااة

()44

مايااة العمياام

فالكتابااة ليساات معلوبااة لإ بااات دوانمااا

ااء علا ا ذل ااك ،ال يترت ااأ علا ا مشال ااة ااذا الش اارع
لانعق اااد لم اال ة العمي اام .وبن ا ع
بعااان العقااد بعان ااع معلق ااع ،دوانمااا يترتااأ عل ا ذلااك الاابعان النساابي ي ا يمكاان
( )44في ذا االتجا :

M. STROCK, Société de gestion de portefeuille, Juris-classeur Banque- Crédit -Bourse,
Fasc. 2210, n◦ 39. Dans le même sens: J.J. ESSOMBE-MOUSSIO, La responsabilité
des gestionnaires de portefeuille, Droit et patrimoine, août 1996, p. 39.

في اتجا مشال  ,انظر ( B. VIGNERON, Quels recours pour les épargnants
 )victimes des aléas de la Bourse?, Droit et patrimoine, janv. 1997, p. 48الذي
يرى بحن الكتابة تهد إل ماية المرشص له بش وص األجر المقرر له.
في ال قه الم ري ،انظر شام ال ضلي ،إدارة م افظ األوراق المالية ل ساأ المير ،دراسة
قانونية مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية ،1114 ،ص  77وما بعد ا.
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للعمياام التمسااك بااه أو التشلااي عاان دعااوى الاابعان ماان شااام إجااازة العقااد( .)47وفااي
ااام تشل ا

الكتابااة ،ف ا ن وجااود عقااد ال ااظ األمااين ماان عدمااه أماار متااروك لتقاادير

القاضي .وفي ذا االتجا  -وبمناسبة عقد إدارة م ظة أوراق مالياة -أيادت م كماة
التمييااز ال رنسااية م كمااة االسااترنا

التااي استشل اات وجااود عقااد إدارة بااين العمياام

والوسيع من شام مقدار العمولة المت ق عليها بينهما(.)47
ثانياً :عقد تجاري

تعد أعمام ال اظ األماين التاي تماار مان قبام األشاشاص المعنوياة المارشص

ال تجارية بعبيعتها .ذلك أنها تقاوم علا المضااربة وتاتم فاي إعاار مشارو .
لها أعما ع
وعناادما تمااار أعمااام ال ااظ األمااين ماان قباام البنااوك ف نهااا تعااد تجاريااة بعبيعتهااا

الذاتيااة سااندعا للمااادتين /7أ بنااد د و /11ا ا ماان قااانون البنااوك األردنااي رقاام  16لساانة

.)46(1111

دواذا كانت العبيعة التجارية ألعماام ال اظ األماين بالنسابة لل اافظ األماين أما اعر
غير شافي ف ن األمر يشتل عندما يتعلق بالعبيعة التجارية لهذ األعمام بالنسابة

للعمي اام .كقاع اادة عام ااة ،إن أعم ااام ال ااظ األم ااين بالنس اابة للعمي اام ،وقياسا اعا علا ا

عمليااات فااتل ال سااابات البنكيااة ،ااي أعمااام مدنيااة ب كاام ما يتهااا الذاتيااة ،وال تكااون
تجارية بالتبعية إال عندما تتم من قبم تاجر وتتعلق بنشاعه التجاري

()46

ف ذا كانات

(45) M . STROCK, Société de gestion de portefeuille, préc., n◦ 39.
(46) Cass. Com, 2 nov. 1994, Bull. Joly Bourse et produits financier,s 1995,
n◦ 6, p. 310, note J.J. ESSOMBE-MOUSSIO, cité par J.J. ESSOMBEMOUSSIO, La responsabilité des gestionnaires de portefeuille, préc., p.
39

( )46م  /11ا تعتبر جميع األعمام الم رفية والنشاعات المالية تجارية ب كم ما يتها الذاتية
ة العميم المتعاقد أو المتعامم مع البنك سواء كان مدنياع أو تجارياع،
بمب النظر عن
وتسري عليها أ كام قانون التجارة الساري الم عوم.....
( )46م /6أ من قانون التجارة األردني.
[السنة الثامنة والعشرون]
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األوراق الماليااة المودعااة مملوكااة لتاااجر ومتعلقااة بنشاااعه التجاااري يكااون عقااد ال ااظ
األمين تجارياع بالتبعية.

ونرى وجوأ الت رقاة باين ال اام التاي يبارم فيهاا عقاد ال اظ األماين بمعازم عان

أي عقاد آشاار ،وبااين ال ااام التااي يباارم فيهاا عقااد ال ااظ األمااين بمناساابة عقااد تااداوم.

ف ااي ال الااة األول ا تكااون ال ا ة التجاريااة بالتبعيااة للعقااد ناجمااة عاان إياادا التاااجر

أوراقاع مالية مرتبعة بنشاعه التجاري كحن تكون م اع مشت ارة بمناسبة تجارته إذ يلجح

التاااجر فااي ااذ ال ااام إلب ارام عقااد ال ااظ األمااين لمايااات

ااظ ااذ األوراق الماليااة

األمين بمناسبة عقد تداوم وارد عل أوراق مالية ،ف ن ال

ة التجارية بالتبعية للعقد

المرتبعة بنشاعه التجااري .أماا فاي ال اام ال انياة التاي يبارم فيهاا التااجر عقاد ال اظ
ت اانجم ع اان ال ا ا ة التجاري ااة لعق ااود الت ااداوم الت ااي أب اارم الت اااجر عق ااد ال ااظ األم ااين

بمناساابتها .وتكااون عقااود التااداوم تجاريااة كلمااا كااان ااد العمياام المضاااربة عل ا
فااروق األسااعار ،ويعتباار عن اار المضاااربة م ترض ااع فااي ااام تعلَّقاات عقااود التااداوم
بعمليات آجلة التسوية( .)41ويضا

إل معيار المضاربة معياران آشران ،فمن جهة
إلا المضااربة وياتم فاي إعاار مشارو  ،ومان

يكون عقد التداوم تجاريعا عندما يهاد
جه ٍاة أشاارى يكااون تجاريااع أيضااع عناادما يا ااظ وجااود نيااة المضاااربة و

الشراء المتبوعة بعاد فتارٍة وجيازة بعملياة بياع لان

ااوم عمليااة

الورقاة المالياة .ف اي ال اام األولا

تكارار عقااود التااداوم ااي التااي تضا ي علا العماام ال ا ة التجاريااة .فنيااة المضاااربة

نااا تجااد أساسااها فاي عن اار االعتياااد ،بينمااا فااي ال ااام ال انيااة ،يعتمااد عقااد التااداوم

عل ا المضاااربة المرت عااة التااي قااد ت اام إل ا درجااة المشاااعرة ،األماار الااذي يسااب

ال ا ة التجاريااة عليااه ت ا فااي ال اااالت التااي يكااون فيهااا العقااد من اارداع( .)71كااذلك
(49) Cass. Req., 16 décembre 1946, JCP, éd. G, 1947, IV, nº 21; CA Lyon, 31
octobre 1991, Ollier, Dr. sociétés, mai 1993, nº 103, obs. H. Hovasse.
)50( CA Colmar, 16 juin 1982, Gaz. Pal., 1983, I, somm., nº 114. .
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ي يمار المست مر في
ال ام بش وص عقود التداوم التي تبرم عل المكشو
ااذ ال ااام عمليااة ش اراء تساام بالش اراء الهامشااي( )72و ااي عل ا درجا ٍاة عاليا ٍاة ماان

المشاااعرة إذ قااد يناات عنهااا رباال يزيااد علا مااا ي ققااه الشاراء النقاادي ولكاان قااد ياانجم

عنها شسارة رأسمالية فاد ة(.)71

أمااا فيمااا يتعلااق بعاارق إ بااات عقااد ال ااظ األمااين ،ف نااه تجاادر اإلشااارة إل ا أن

الشكلية المشار إليها أعاا لان ت اوم دون اسات ادة العميام مان قاعادة رياة اإل باات

فاي مواجهااة ال ااافظ األمااين .ذلااك أننااا قاد بينااا أن ااذ الشااكلية المرتبعااة بكتابااة عقااد

ال ظ األمين م روضة ل ماية م ل ة العميام بو ا ه العار األضاع
ولي

لم ل ة ال افظ األمين.

فاي العقاد

ثالثاً :عقد معاوضة ملزم للجانبين
عقااد ال ااظ األمااين عقااد يرتااأ الت ازمااات متقابلااة فااي ذمااة المتعاقاادين ،إذ يرتااأ

العقااد الت ازمااات عل ا كاام ماان ال ااافظ األمااين والعمياام ،فيلتاازم ال ااافظ األمااين ب ااظ

كم القضاء في ذا القرار بتجارية أمر البور ة ،إذ استش نية المضاربة من شام عملية
الشراء المن ردة ألدوات مالية بق د إعادة بيعها وبذلك يؤكد ذا القرار أن نية المضاربة ال
تؤدي بالضرورة إل االعتياد وأن معيار المضاربة معيار مستقم بذاته.
( )72تتم عملية الشراء الهامشي من شام تمعية المست مر جزعءا من تكل ة الشراء نقداع وتمعية ما
تبق من شام ال وم عل قرب ب اردة مالية من الوسيع المالي بموجأ ات اقية العميم ،و
يدع القرب الذي ي م عليه المست مر بالر يد المدين .وضمان القرب ي األوراق
المالية م م عملية الشراء الهامشي .يعد الجزء المدفو من تكل ة الش ارء نقداع بم ابة الهامش
بناء عل توقعات
المبدري المعلوأ إلنجاز المعامات ويتح ر ذا الهامش بظرو السوق .و ع
المست مر ف ن إنجاز العملية بهذ العريقة تمن ه مزايا الرفع المالي  L'effet de levierألن
زيادة قيمة األوراق المالية المشتراة بمعدم ي وق فاردة االقتراب ينت عنه ربل يزيد عل ما
ي ققه الشراء النقدي .ولكن بالمقابم عند عدم ت قق توقعات المست مر ف نه يتكبد شسارة
ٍ
فضا عن فاردة الر يد المدين .وم الشراء الهامشي ،راجع
رأسمالية (فرق الشراء والبيع)
الداغر ،1117 ،ص  171و ما بعد ا.
( )71رشا عاأ ،النظام القانوني ألمر البور ة ،دراسة قانونية مقارنة ،مجلة أب ا اليرموك،
سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،1116 ،العدد  ،14مجلد  ،2ص  271و.261
[السنة الثامنة والعشرون]
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األوراق دوادارتها ،بينما يلتزم العميم بدفع األجر والن قات الازمة( .)72كذلك يعد عقد
ال ظ األمين من عقود المعاوضة ألن كاا العارفين يحشاذ مقااباع لماا يقادم ،ذلاك أن
عقااد ال ااظ األمااين ااو ماان العقااود التجاريااة التااي تنت ااي فيهااا

دارماع بحجر.

ا ة التباار والتااي تااتم

رابعاً :عقد إذعان
ي ار التسااؤم اوم ماا إذا كاان عقاد ال اظ األماين عقاداع مان عقاود اإلذعاان أو

ال؟ يرى جانأ من ال قه بحن عقد ال ظ األمين أو عقد وديعة األوراق المالياة يقارأ

من عقاود اإلذعاان نظا اعر لماا جارى علياه التعامام مان وضاع البناك أو ال اافظ األماين

شااروع العقااد وعاادم إمكانيااة مناقشااتها ماان قباام العمياام الااذي ال يملااك سااوى إمضاااء

العقااد أو رفضااه كلي ااع( .)74غياار أن جانب ااع آشاار ماان ال ق اه ال يت ااق مااع ال ارأي السااابق
ويرى أن شروع عقاود اإلذعاان غيار مت ققاة فاي عقاد ال اظ األماين ،فعقاد اإلذعاان
بنظ اار م ال يتعل ااق بمرف ااق ااام م اان م ارف ااق ال ي اااة ،كم ااا أن ااه غي اار ك اار علا ا جه ااة

معينة(.)77

إال أننااا ناارى أن عقااد ال ااظ األمااين بااات فااي الوقاات ال ا ار ن عقااداع ماان عق ااود

اإلذع ااان .ذل ااك أن إي اادا األوراق المالي ااة ل اادى أمنا ااء ال ااظ أ اابل أما ا عار م روضا اعا

بموجأ القاانون إذ تلازم تعليماات تساجيم دوايادا األوراق المالياة وتساويتها الشاشص
الذي يرغأ في التداوم باألوراق المالية فتل ساأ شاص به لدى أ د الوساعاء أو

()72

انظر عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .72-71

(54) G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, T.2, éd 1975.

أشار إليه فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص  276بش وص عقد وديعة األوراق المالية.
( )77علي جمام الدين عوب ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مكتبة النهضة العربية ،القا رة،
 ،2166بند  ،666ص  ،766إليا نا ي  ،مرجع سابق ،ص  26و.21
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أمنااء ال اظ( ،)77وباذلك أ ابل إبارام عقاد ال اظ األماين أما اعر واجبااع بدوناه ال يااتمكن
العميم من القيام بحي عمليات تداوم عل األوراق المالية العاردة له(.)76

وتجاادر اإلشااارة إلا أن نمااوذج ات اقيااة عقااد ال ااظ األمااين الموقعااة بااين العمياام

وال افظ األمين معد ساابقعا ويشضاع لرقاباة يراة األوراق المالياة ،و او أ اد المرفقاات

الواجااأ تقااديمها مااع علااأ التاارشيص المقاادم للهيرااة لمايااات ال
ممارسة أعمام ال ظ األمين

()76

ااوم عل ا رش ااة

األمر الذي يساتنت مناه عادم إمكانياة تعاديم بناود

ااذ االت اقيااة ال ق ااع ماان قباام أي ماان العمياام أو ال ااافظ األمااين .وال يتعااارب ااذا

األماار مااع مااا تو االنا إليااه ااوم

ا ة اإلذعااان فااي عقااد ال ااظ األمااين ذلااك أن

شضااو العقااد للرقابااة ماان قباام الساالعات الرقابيااة المشت ااة ال يجاارد ماان العبيعااة

الات اوض ااية ،ش ااحنه ف ااي ذل ااك ش ااحن عق ااود الت ااحمين الت ااي ال ينك اار أ ااد عليه ااا

اإلذعان.

بعاد أن عرفنااا عقاد ال ااظ األماين ماان يا

العمم عل بيان عبيعته القانونية.

اا ة

تكويناه وش ار ااه ،ال باد لنااا ماان

املطلب الثاين
الطبيعة القانونية لعقد احلفظ األمني

إن العبيعة القانونية لعقد ال ظ األمين تجسد إ دى اإلشكاليات المهمة

والمترتبة عل إزالة الكيان المادي لىوراق المالية ،ي

عبيعة ذ األوراق المالية أ ر بالضرورة في تكيي

إن التعور ال ا م عل

عقد ال ظ األمين الوارد عليها،

( )77مادة /11أ من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها لسنة .1117
( )76انظر عاشور عبد الجواد ،المرجع السابق ،ص  276الذي يرى أن عقد وديعة األوراق المالية
قد يكون عقد إذعان إذا كان إيدا األوراق المالية لدى البنك أم اعر م روضاع بموجأ القانون ،مع
اإلشارة إل أن ذا ال قه ي ر ذا التكيي ب االت معينة تتم م ب االت اإليدا اإلجباري
في القانون الم ري.
( )76انظر مادة  /6من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية وتنظيمها.
[السنة الثامنة والعشرون]
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ابتداء بيان العبيعة القانونية لىوراق المالية م م العقد
ومن نا كان ال بد لنا
ع
ذ األوراق
(ال ر األوم) و والع لتكيي دقيق لعقد ال ظ األمين الوارد عل
المالية (ال ر ال اني).

الفرع األول
الطبيعة القانونية لألوراق املالية
حمل عقد احلفظ األمني

إن التع ااور ال ا اام ف ااي نظ ااام تس ااجيم األوراق المالي ااة ال ااذي أدى إلا ا إلم اااء

العماام بالنظااام التقلياادي الااذي يرتكااز عل ا الشااهادات الماديااة لااىوراق الماليااة ،رتااأ

نت ااار مهم ااة و ساس ااة فيم ااا يتعل ااق با ااألوراق المالي ااة المقبول ااة للتا اداوم ف ااي األسا اواق

المنظماة .وتماشاياع ماع متعلباات عمام األساواق المالياة ،بادأ النظاام القاانوني لااىوراق

المالياة يبتعااد عان القواعااد العاماة فااي القااانون المادني وباتاات مباادر القااانون التجاااري

التااي تتجسااد بالساارعة والمرونااة ،أك اار ضااو اعر مميارةع بااذلك بعااب الم ااا يم المسااتقرة
لىوراق المالية ومنشر عة بذلك ش ارص جديدة .فبعد أن كانت األوراق المالية تتجسد
مان شاام الشاهادات الورقيااة وكانات ال قاوق الشش اية الناجمااة عان الورقاة الماليااة،

سااهماع كاناات أم ساانداع ،مندمجااة فااي ال ااك ذاتااه وتم اام أشااياء قيميااة معينااة بالااذات
ب ي

ال يقوم بعضاها مقاام بعاب

()71

وبالنتيجاة شاضاعة للنظاام القاانوني للمنقاوالت

الماديااة ،أدى التعااور الجديااد والمتم اام ب قاادان الورقااة لكيانهااا المااادي واسااتبدام ذلااك
بقي ااد دفت ااري ف ااي س اااأ العمي اام إلا ا ف اام ال ااق ع اان الورق ااة ،األم اار ال ااذي أ ااار
تساؤالت عديدة وم العبيعة القانونية للورقة المالية في ظم التعور الجديد.

( )71وم م هوم األشياء المعينة بالذات والنتار المترتبة عل ذا التكيي  ،انظر عبا
وجورج زبون ،المدشم إل علم القانون ،دار ال قافة للنشر1112 ،عمان ،ص .211
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[د .أمحد قاسم فرح ود .رشا حطاب]

دواذا كان ال قه يجمع عل أن الورقة المالياة القيدياة ماا ازلات م ت ظاة بعبيعتهاا
ك ااحموام منقول ااة ،فا ا ن الش ااا ق ااارم ااوم العبيع ااة المادي ااة (أوالع) أو المعنوي ااة له ااذ

الورقة القيدية ( انيعا).

أو ًال :الحجج التي سيقت حول الطبيعة المادية لألوراق المالية القيدية
يا اارى جانا ااأ ما اان ال قا ااه

()71

أن عمليا ااة قيا ااد األوراق الماليا ااة ما ااا ا ااي إال با ااديم

لل كوك التي كانت تجسد األوراق المالية ،ب ي

إن الما

الشارجي لهذ األوراق

المالي ااة ااو ال ااذي تمي اار فق ااع دون أن يعا ا أر أي تمي اار علا ا عبيع ااة األوراق المالي ااة
ن سااها .إن إ ازلااة الكيااان المااادي لااىوراق الماليااة أدى فقااع إل ا ساالأ األوراق الماليااة

ال كوك الورقياة واساتبدلها بوسايلة نقام جديادة ومان ذات العبيعاة المادياة تتم ام فاي

القيااد فااي ال ساااأ .ويؤكااد ااذا ال قااه أن القااانون الااذي أزام الكيااان المااادي لااىوراق

المالياة لاام يعمام سااوى فارب القيااد فااي ال سااأ كوساايلة لتم يام األوراق الماليااة التااي

جاءت لمواكبة التعور التقني وال وسبي في القعاعين البنكي والمالي.
ويجد ذا ال قه أسا

العبيعة المادية للقيود الدفترية في ضرورة استم اررية نقم

األوراق المالية بشكم يسير ومريل .فانتقام الورقة المالية مان العبيعاة الامادياة إلا

العبيعة المادية يت قق من شاام القياد الادفتري تمامااع م لماا كاان يت قاق فاي الساابق
من شام ال ك الورقي.

وإل بااات دقااة ااذا التكيي ا  ،يسااتند ااذا ال قااه إل ا نظااامي الت اا ية واإلف ااا

ونظام نقم الملكية الشاص باألوراق المالية ،ف ي ام الت

واإلفا ااا

ية االشتيارية واإلجبارية

لل ا ااافظ األما ااين ،يا اانص قا ااانون األوراق الماليا ااة عل ا ا أن األوراق الماليا ااة

(60) Dider Martin, De la nature corporelle des valeurs mobilières (et autres droits
scripturaux), Dalloz 1996, Doc., p. 47, Dider Martin, De l’inscription en
compte d’actifs scripturaux,Dalloz 1998, chron., p. 16.

[السنة الثامنة والعشرون]
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العاردة للعمااء والمقيادة فاي ال سااأ ال تشضاع إلجاراءات الار ن وال جاز والت ا ية

الت ااي يشض ااع له ااا ال ااافظ األم ااين( .)72و س ااأ ن ااص الم ااادة الس ااابق فا ا ن

واإلف ااا

مالكي األوراق المالية يمارسون عل أوراقهم المالية المقيدة فاي ال سااأ اق امتيااز
يسمل لهم تجنأ م از مة دارني ال افظ األمين( .)71ومن ناا يارى ال قاه الاذي يادعي

العبيعة المادية للقيود الدفترية أن ق االمتياز الوارد في النص السابق ال يمكان أن
ي سر إال عل أنه ق ملكية وارد عل أماوام ذات عبيعاة مادياة( .)72كاذلك يضاي
ذا ال قه أن قيقة استم اررية ملكياة

اا أ سااأ األوراق المالياة لاىوراق المقيادة

ت باات ،بااالنظر إلا عقااد الوديعااة ،بااحن األماار ال يتعلااق بحشااياء م ليااة ماان ن ا

النااو

دوانمااا بحشااياء معينااة بالااذات ،ذلااك أنااه عبقااع للقواعااد العامااة ،فا ن المااود لديااه يتملااك
األشااياء الم ليااة المودعااة لديااه وال يلتاازم إال باارد مااا يعادلهااا ،و ااو مااا ال ينعبااق علا

ااام األوراق المالي ااة المودع ااة ل اادى ال ااافظ األم ااين ف ااي ااام إفاس ااه أو شض ااوعه

للت ا ية .وبااذلك فا ن القيااد فااي ساااأ مسااتقم يساامل ب

اام القيااود يعااد بم ابااة أداة

تميي ااز قابل ااة لل ي ااازة ،ودرعا اعا منيعا اعا ض ااد العبيع ااة الم لي ااة ،ومانعا اعا ج ااذريعا الش ااتاع

األشياء من ن

النو (.)74

بالمقابم ،تجدر اإلشارة إل أن

عبيعتااه المعنويااة ،ولااي

ة المام المعين بالذات ال تستبعد بالضارورة

أدم عل ا ذلااك ماان العامااات التجاريااة وب اراءات االشت ا ار

والرسااوم والنم اااذج ال ااناعية الت ااي ال يمك اان اعتبار ااا أش ااياء م لي ااة لمج اارد عبيعته ااا

المعنوية.

( )72انظر مادة /72ج من قانون األوراق المالية األردني ،يقابلها المادة م  122-21من قانون
النقد والمام ال رنسي.

(62) La notion de valeur mobilière, préc., p. 8.
(63) Dider Martin, préc., p.8.
(64) Dider Martin, op.cit., loc. cit. p.8.
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[د .أمحد قاسم فرح ود .رشا حطاب]

تظه اار أ مي ااة الت رق ااة ب ااين األشا اياء الم لي ااة والمعينا اة بال ااذات بش ااوص نق اام

الملكية ،إذ إن ملكية المام المعين بالذات تنتقم بمجرد تاقي اإليجاأ والقبوم بينما
ال تنتقم ملكياة األماوام الم لياة إال ب رز اا .ومان ناا ي اار التسااؤم اوم ماا إذا كاان

القيااد فااي ال ساااأ ماان شااحنه أن يعماام علا نقاام ملكيااة األوراق الماليااة؟ إن اإلجابااة

عل

ذا التساؤم تعتمد عل عبيعة األوراق المالية المذكورة.

ما اان الواضا اال أن فا اارز األوراق الماليا ااة ال يمكا اان أن يا ااتم إال ما اان شا ااام تعا ااداد

األوراق المالياة بم هاوم الماادة  77مان القاانون المادني( ،)77األمار الاذي يساتنت معااه
تعبيااق قاعاادة نقاام الملكيااة ال اواردة فااي الاانص المااذكور ولااي

تلااك المتعلقااة بتوافااق

وبناء عليه يظهر أن األوراق المالية ي في جو ر ا أشياء م لية(.)77
اإلرادتين،
ع
إن تكيي

األوراق المالية المقيادة إلكترونياعا علا أنهاا أشاياء مادياة أمار لام يلاق

القباوم ماان قباام أغلااأ ال قاه الااذي يمياام إلا تكييا
ذات عبيعة معنوية.

األوراق الماليااة علا أنهااا أماوام

ثانياً :الحجج التي سيقت حول الطبيعة المعنوية لألوراق المالية القيدية
ياارى غالبيااة ال قااه أن األوراق الماليااة المقياادة إلكتروني ااع مااا ااي إال أم اوام ذات

عبيعااة معنويااة( .)76وياارى جاناأ ماان ااذا ال قااه أن األوراق الماليااة بم هومهااا الجديااد
عبارة عن قوق شش ية ،معنوية بعبيعتها .إال أنه إذا كاان باإلمكاان التحكياد علا

أن السندات ي قوق شش ية ،ف ن األمر يشتل

بالنسبة لىسهم .ذلك أن ارتباع

( )77مادة  77من القانون المدني األشياء الم لية ي ما تما لت آ اد ا أو أجزاؤ ا أو تقاربت
ب ي يمكن أن يقوم بعضها مقام بعب عرفاع با فرق يعتد به وتقدر في التعامم بالعدد أو
القيا أو الكيم أو الوزن .

(66) La notion de valeur mobilière, préc., p. 10.

( )76ممدوب ارشيدات ،تداوم األوراق المالية في القانون األردني ،بدون دار نشر ،عمان،1121 ،
ص .16-12
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ال قااوق الماليااة فااي السااهم (األرباااب وقيمااة األسااهم عنااد الت ا ية) بااحشرى سياسااية

(الت ويت و ضور اجتماعات الهيرة العامة) من شحنه أن يضع عارقااع أماام تكييا

السهم عل أنه ق شش ي.
وي اوم البعب

بالسهم لي

()76

الت دي لهذا العارق باالقوم إن اذا الش و اية المرتبعاة

من شانها أن تسلبه جو ر الذي يتم م في ال ق المالي وبالنتيجة ال ق

الشش ي ،ويشبه ؤالء السهم بال

ة في الشركة .كذلك يرفب ؤالء األشذ ب كرة

ان اادماج الورق ااة المالي ااة بال ااك أو القي ااد ف ااي ال س اااأ وبالت ااالي يس ااتنتجون عبيعته ااا

المعنوية جراء تكيي ها عل أنها قوق شش ية.

ويؤكااد ااذا ال قااه أن القيااد فااي ال ساااأ يساامل بوضااع نهايااة لىسااعورة القارمااة

عل العبيعة المادية للورقة المالية والناتجة عن عملية التوريق (ال ك) ،فال ك لام
يكاان وساايلة لاادم الورقااة الماليااة باام كااان يم اام الوساايلة التااي ات ااق األع ا ار

استشدامها .واليوم فا ن القياد فاي ال سااأ ال يم ام الورقاة المالياة .ذلاك أناه لاي

عا

مان

شحن ذا القيد أن ينشئ الورقة ذاتها دوانما االكتتاأ بها و الذي ينشارها ،مماا يعناي
أن ااق المكتت ااأ س ااابق علا ا عملي ااة القي ااد ف ااي ال س اااأ ول ااي أدم علا ا ذل ااك أن

المشر ينص عل وجوأ قيد األوراق المالية في ال ساأ .األمر الاذي يساتنت مناه
ضمنياع أن الورقة المالية المعنية موجودة قبم عملية قيد ا في ال ساأ(.)71

إذاع القي ااد ف ااي ال س اااأ م ااا ااو إال وس اايلة إ ب ااات دواش ااهار ف ااي مواجه ااة الش ااركة
الم اادرة والمياار ،وفااي ااذا االتجااا قضاات م كمااة الاانقب ال رنسااية بااحن قيااد عمليااة

F.-X. Lucas, Retour sur la notion de valeur mobilière, Bulletin Joly Sociétés, Aoûtseptembre 2000, chron., p. 765, cité par La notion de valeur mobilières, préc., p. 11.

)(68

( )71انظر مادة ( )2من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها والتي تنص في فقرتها (أ)
عل أنه من مهام المركز تسجيم األوراق المالية الم درة.
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ت ويم األسهم في سجات المركز يشكم قرينة بسيعة عل ملكية الششص الذي تم
تقييد األسهم في ساباته(.)61

لااي

وللتمييااز بااين م هااوم الورقااة الماليااة والقيااد فااي ال ساااأ أ ميااة بالمااة .ذلااك أنااه
ال مادي اعا .وم ااام ذلااك
كاام مااا يشضااع للقيااد فااي السااجات يشااكم بالضاارورة مااا ع

الشركات المسجلة في سجم الشركات وبراءات االشتا ار والعاماات التجارياة المقيادة
فااي سااجات و ازرة ال ااناعة والتجااارة التااي تبق ا جميعهااا أم اوام معنويااة رغاام عمليااة

القيد.

وماان نااا يؤكااد ااذا ال قااه أنااه ال يمكاان قبااوم نظريااة المااام المااادي بش ااوص

األوراق المالية ما لم يقدم أن اار اذ النظرياة ورقاة مالياة قابلاة ألن تكاون ملموساة
مادي ا اعا .ذلا ااك أن ا ااذ القابليا ااة ألن تكا ااون ملموسا ااة ا ااي التا ااي تشا ااكم معيا ااار الما ااام

المادي (.)62

ونشلص مما تقدم إل

أن األوراق المالية بشكلها الجديد عبارة عن أموام
()61

منقولة يمكن أن تكون م اع ل ق عيني أ لي
الشا ة وترجع ذ المقومات إل

أنه يقع عل

يستقم عن ق الملكية بمقوماته

شيء غير مادي( .)62إن الورقة

المالية بشكلها القيدي ق كسارر ال قوق ،وش و يتها أنها تقع عل شيء غير

(70) Cass. Com., 10 juin 1997, Dalloz Affaire n° 36m 16 octobre 1997, p.
1173, note Ph. Goutay.
(71) La notion de valeur mobilière, préc., p. 11.

ا أ الورقة المالية ب ق الملكية ،ممدوب ارشيدات ،مرجع سابق،

( )61من ال قه الذي يشبه ق
ص  12وما يليها.
( )62وم ال قه الذي يرى إمكانية أن يرد ال ق العيني عل مام معنوي ،انظر

Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial general et société, 1994, n°
728, cite par Y. Prussen, Le régime des titres et instruments fongibles, Droit
bancaire et financier au Luxembourg, Larcier, 2004, Vol. 3, p. 1287, spec., p.
1306, n° 36-38.
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مادي .وتبتعد بها ذ الش و ية عن ق الملكية ولكنها تشارك ال ق العيني
األ لي ش ار ه من ي

الشيء غير مادي.

()64

كونه سلعة مباشرة عل شيء معين

ويبدو أن ذا الت ليم و ما انته

دوان كان ذا

إليه المشر في لوكسمبورغ والذي كان

ري اع وم العبيعة القانونية لىوراق المالية القيدية ،إذ جاء في نص ال قرة ال انية

من المادة السادسة من قانون  1112/6/2أن المود يتمتع ب ق عيني ،من عبيعة

معنوية ،عل مجمو ال كوك وغير ا من األدوات المالية من ذات العبيعة المودعة

لدى المود لديه  .وي سر ال قه ذا النص بما م اد أن جميع ال كوك ذات العبيعة

الشركة الم درة والتي تمنل المست مرين ذات المزايا

الوا دة أي ال ادرة عن ن

وال قوق ،تشكم كتلة غير قابلة للتجزرة ،يمار عليها المودعون قوقهم بما يتناسأ

مع عدد ال كوك العاردة لهم .األمر يتعلق إذاع بنو من الوديعة الجماعية القارمة

بشكم أساسي من أجم ماية العميم من المود لديه ودارنيه(.)67

إن موضو ال ق العيني يتم م بجملة من المزايا تتم م في مجموعة من

ال قوق الشش ية (ال ق في األرباب وال ق في االسترداد وال ق في العارد من
الت

ية) وأشرى سياسية (ال ق في المعلومات وال ق في الت ويت في الهيرة

العامة) .ويعد القيد في ال ساأ بم ابة اإلعار القانوني الذي يجمع ذ ال قوق

ويسمل بتداولها من شام عملية الت ويم من ساأ إل آشر(.)67

( )64مادة  71من القانون المدني األردني.

Y. Prussen, préc., p. 1303, n° 36-38, A. Prum, La dématérialisation médiate des
titres fongibles en droit luxembourgeois, Revue Banque, 2005,p. 271, spec. p.
275, disponible sur www.publication.uni.
F. Auckenthaler, préc., n° 12, dans le même sens, A. Reygrobellet, Le droit de
propriété du titulaire d’instruments financiers dématérialisés, RTD Com, 1999, p.
305, spéc., n° 11 et s.
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التكيي

إن التعور ال ا م في العبيعة القانونية لىوراق المالية أ ر وبالضرورة في
القانوني لعقد ال ظ األمين الوارد عليها.

الفرع الثاين
التكييف القانوين لعقد احلفظ األمني

لقد اشتل

ال قه في ت ديد عبيعة عقد وديعة األوراق المالية أو عقد ال ظ

األمين بالم هوم ال دي  ،وما زام ذا االشتا

قارماع بم ازدادت أ ميته بعد فقدان

األوراق المالية كيانها المادي ،إذ لم تعد ذ األوراق أشياء معينة بذاتها يتوجأ

عل المود لديه أن يرد ا عيناع ،بم أ ب ت أشياء م لية ت م م م بعضها يلتزم
المود لديه برد أوراق من ن

نوعها( .)66و ذا ما أكدته المادة  /24ا من تعليمات

تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها التي ن ت عل أنه تعتبر األوراق المالية
المودعة لدى المركز من ن النو وال رة واإل دار والعملة متساوية في ال قوق

والواجبات .

()66

ويرى بعب ال قهاء

أن اعتبار تكيي

عقد ال ظ األمين عل

أنه عقد

كان دور الم ر

مقت اعر

وديعة ف سأ كان مت و اعر في ظم التعبيقات التقليدية للم ار  ،وذلك قبم

انتشار واتسا عمليات تداوم األوراق المالية ،ي

عل

ظ ذ األوراق وال يمتد إل

قوق العميم المت لة بها.
ويترتأ عل التكيي

إدارتها إال إذا كانت اإلدارة ضرورية ل ظ

الساابق أن تكاون ياد ال اافظ األماين علا األوراق المالياة

ااء عليااه يعااد ال ااافظ األمااين شارن ااع
المودعااة مجاارد يااد أمااين وليس ات يااد مالااك .وبنا ع
لىمانااة إذا ت اار ب ااألوراق الماليااة المودعااة بمياار إذن العمياام المااود  .ماان جهااة
( )66أشر الضبع ،مرجع سابق ،ص .261
( )66فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص  ،277عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص  71و.71
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أشاارى ،يترتااأ عل ا

ااذا أ اار أساسااي فااي ااام إفااا

ال ااافظ األمااين ي ا

يسااترد

العمياام أو ارقااه بو ا ه مالكااع لهااا وي لاات ماان الشضااو لقساامة المرماااء ،وبالمقاباام إذا
لكت ذ األموام في يد ال افظ األمين تكون تبعاة الهااك علا العميام مالاك اذ

األوراق(.)61

وتتلشص األسباأ التي استبعد ال قه المعا ر عل أساسها تكيي

عقد ال ظ

األمين في ظم إزالة الكيان المادي لىوراق المالية عل أنه عقد وديعة عادية بما
يلي:

فمن جهة ،يرى البعب بحنه وبعد أن أ ب ت األوراق المالية قيود سابية

دفترية ،لم يعد ناك شيء يود  ،وأ بل دور ال افظ األمين و دور الوكيم ولم

يعد له عاقة بح كام عقد الوديعة ألن االلتزام بال ظ والرد اشت يا نهاريعا ب لماء

ال كوك المادية()61فالتزام ال ظ في عقد الوديعة مقرر ل ماية األشياء المودعة من
تعدي المير عليها بالسرقة واإلتا

و و األمر الذي لم يعد مت و اعر بالنسبة للقيود

الدفترية .أما بالنسبة اللتزام الرد ف نه لم يعد يتم من شام الرد ال علي للمام المود

دوانما من شام نقم القيود من ساأ إل آشر(.)62

من جهة أشرى ،إن عملية قيد األوراق المالية فاي سااأ العميام المشاتري مان

شااحنها أن ت قااق عمليااة نقاام ملكيااة األوراق الماليااة لم اال ته ،وماان نااا يسااتنت أنااه
وعلا الاارغم ماان العبيعااة الم ليااة لااىوراق الماليااة المقياادة ف نااه ال يمكاان تكيي ا

عقااد

( )61عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .71
( )61سعيد سي الن ر ،دور البنوك التجارية في است مار أموام العماء ،دراسة تعبيقية ت ليلية،
مؤسسة شباأ الجامعة ،االسكندرية ،1111 ،ص  ،212-211أشر الضبع ،مرجع سابق،
ص  ،212عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .277

M.-H. Girard, Prêt, dépôt, séquestre, location et crédit-bail d’action de société, Revue
des sociétés, 2000, p. 787, spéc., p. 788.
(81) F. Auckenthaler, préc., n° 15.
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ال ااظ األمااين عل ا أنااه عقااد وديعااة شاااذة أو ناق ااة ،ألنااه ماان شااحن ااذا العقااد أن
يؤدي إل نقم ملكية األوراق المالية إل المود لديه مع التزامه برد ما يعادلها و و
ما ال يت قق في عقد ال ظ األمين(.)61

عقد ال ظ األمين عل أنه عقد

لىسباأ المتقدمة ،لم يعد باإلمكان تكيي

وديعة عادية ،األمر الذي دا بجانأ من ال قه المعا ر
()64

عقد وكالة بحجر ،بينما رأى آشرون

()62

إل تكيي ه عل أنه

أنه عقد مركأ يتضمن عقدين مشتل ين ما

الوديعة والوكالة .وقد تبرز أ مية أ د العقدين ب سأ مقا د المتعاقدين إذ تتملأ

غاية الوكالة عل غاية ال ظ التي ت بل دفاع تابعاع ال أساسياع كما ي ال ام في
عقد إدارة االست مار .أما إذا كان الهد

األساسي و الوديعة م علأ العميم من

المود لديه بيع أوراقه المودعة أو شراء أشرى ،فهذا ال يرفع عن العقد األ لي

و

ه دوانما يضي
ويكي

إليه عقداع آشر و الوكالة.

جانأ من ال قه ال رنسي المعا ر العاقة بين ال افظ األمين والعميم

عل أنها عاقة قانونية معقدة تجمع بين الوكالة وتحجير الشدمات(.)67

ونرى أن التكيي ات السابقة تتجا م الدور ال قيقي الذي يضعلع به ال افظ

األمين وذلك نات

عن شلع واضل بين مهمة الوسيع المالي وال افظ األمين،

فالوسيع المالي و ذلك الششص الذي يمار

المير( ،)67و و عر

شراء األوراق المالية وبيعها ل ساأ

يدشم عمليات التداوم وجوباع ب كم القانون( ،)66أما ال افظ

F. Auckenthaler, op.cit, loc. cit., n° 15.
G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, T.2, éd 1994, p. 554.

)(82
)(83

G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, par Ph. Delebeque et
M.Germain, LGDJ, 2000, n° 1789, p. 29 et 30.

)(85

أشار إليه عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .72
( )64إليا نا ي  ،مرجع سابق ،ص  11و.12
( )67مادة  1من قانون األوراق المالية األردني.
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األمين فهو ذلك الششص الذي يضعلع بمهمة

ظ األوراق المالية الشا ة بعميله

وت ويلها ونقم ملكيتها بما يت ق وعمليات التداوم الواردة عليها باإلضافة إل قبب

عاردات أرباب العميم وقيد ا في سابه( .)66وتدشم ال افظ األمين ي بل ،كما

أسل نا ،و أيضاع أم اعر م روضاع بموجأ القانون في ام رغأ العميم في إجراء
عمليات تداوم عل األوراق المالية العاردة له(.)61

ويجد ذا الشلع أساسه في إمكانية اجتما أك ر من

ة في ششص ال افظ

األمين ،إذ قد يكون ال افظ األمين مرش اع للقيام بحك ر من وظي ة ،كحن يكون
مرش اع للقيام بحعمام الوساعة المالية أو إدارة االست مار أو كليهما إضافةع إل

أعمام ال ظ األمين ،األمر الذي ينجم عنه قيام ال افظ األمين بحعمام تشرج عن
نعاق ال ظ األمين وتدشم في نعاق الوساعة أو إدارة االست مار ،إال أن كم
وظي ة من ذ الوظار

تستند إل عقد مستقم ،و ذا ال يعني وجوأ ف م عقود

الوساعة دوادارة االست مار وال ظ األمين مادياع بم من الممكن دمجهم في عقد
وا د .ويتضل ذا األمر من شام نص المادة /42أ من تعليمات الترشيص
واالعتماد للشدمات المالية والتي جاء فيها ي ظر عل

ال افظ األمين الت ر

باألوراق المالية الم وظة لديه إال وفقاع ال كام القانون واألنظمة والتعليمات
والق اررات ال ادرة بمقتضا ووفقعا أل كام ات اقية ال ظ األمين المبرمة مع عميله ،

كذلك أوجبت المادة /41أ من التعليمات ذاتها عل ال افظ األمين ف م النشاعات

المتعلقة بحعمام ال ظ األمين عن أي أعمام أشرى يقوم بها  .إذاع ومن النا ية

العملية قد تندم

مهمتا الوساعة المالية دوادارة االست مار أو إ دا ما مع مهمة

( )66المادة /71أ من قانون األوراق المالية ال يجوز التداوم في السوق إال بواسعة عقود تداوم
بين الوسعاء. .....
( )66مادة /42أ من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية وتنظيمها.
( )61مادة /11أ من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها لسنة .1117
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ال ظ األمين نتيجة لو دة مقدم ذ الشدمات إال أن ذا ال ي قد أياع من ذ
الوظار

ش ار ها القانونية المميزة لها.
()11

ون ن نت ق مع ال قه

الذي يرى أن لعقد ال ظ األمين عبيعته الشا ة التي

تميز عن غير من العقود الشبيهة كالوديعة والوكالة ،وأن قيام المشر بتنظيمه في
()12

ن وص شا ة في قانون األوراق المالية والتعليمات ال ادرة

بمقتضا قلم من

أ مية الرجو إل القواعد العامة في القانون المدني ،وعل فرب عدم ك اية ذ

األ كام فباإلمكان تعبيق أ كام القانون المدني ،األقرأ إل

بو

عبيعة العاقة،

ها الشريعة العامة التي ت كم عاقات األفراد ذات العابع الشاص.

املبحث الثاين
تطور آثار عقد احلفظ األمني

إن تمير العبيعاة القانونياة لاىوراق المالياة م ام عقاد ال اظ األماين نتيجاة فقادان

األوراق المالية لكيانها المادي أدى وبالضرورة إل تمير جو ري في مضمون التزامات

ال ا ااافظ األما ااين (المعلا ااأ األوم) إضا ااافة إل ا ا
المودعة في ام إفا

قا ااوق العميا اام تجا ااا األوراق الماليا ااة

ال افظ األمين أو شضوعه للت

ية (المعلأ ال اني).

املطلب األول
تطور التزامات احلافظ األمني

كما أسل نا سابقاع ،أ بل عقد ال ظ األمين من عار ة العقود المساماة المنظماة

ماان قباام المشاار  ،فنجااد أن أ كامااه منظمااة بموجااأ تعليمااات التاارشيص واالعتماااد

للشاادمات الماليااة وتنظيمهااا ال ااادرة بموجااأ قااانون األوراق الماليااة األردنااي .وتضااع
( )11عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ص  ،77سني الم ري ،عمليات البنوك -ال سابات
الم رفية في القانون الكويتي ،الكويت ،2114 ،ص .14

F. Auckenthaler, préc., n° 15.

( )12دوان كانت ذ األ كام في قيقتها عبارة عن مزي من عقدي الوديعة والوكالة.
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ااذ التعليمااات علا عاااتق ال ااافظ األمااين جملااة ماان االلت ازمااات تتناسااأ مااع النظااام

الجدي ااد لمس ااك األوراق المالي ااة .ويمك اان تقس اايم ااذ االلت ازم ااات لتش اامم التا ازام ب ااظ

األوراق الماليااة دوادارته ااا وااللتا ازام ب ا عام العمي اام ااوم العمليااات الا اواردة علا ا
األوراق ،إضافة إل االلتزام برد األوراق المالية.

ااذ

الفرع األول
االلتزام حبفظ األوراق املالية

بعااد العماام بنظااام اإلياادا المركاازي بااات مضاامون التازام البنااك المااود لديااه أو

ال افظ األمين ب ظ األوراق المالية مشتل ااع فاي جاو ر عان االلتازام باال ظ فاي ظام

النظام التقليدي الذي كان يساتند علا الوجاود الماادي لاىوراق المالياة إذ كاان التازام

ال افظ األمين من بعا عل

ماياة األوراق المالياة مان الضايا والسارقة والتلا  ،بياد

أن ذا األمر لم يعد مت و اعر بعد فقدان األوراق المالية كيانها المادي.

أ بل التزام ال افظ األمين ب ظ األوراق المالياة متما اع فاي عادة الت ازماات ،إذ

يلتاازم ال ااافظ األمااين ببااذم العنايااة الازمااة بقيااد األوراق الماليااة فااي ساااأ العمياام

الااذي ت اات ساايعرته( ،)11وكااذلك قيااد ال ركااات ال اواردة عل ا تلااك األوراق بمااا يت ااق
واإلجاراءات المعمااوم بهااا فااي مركااز إياادا األوراق الماليااة .وال يمكاان لل ااافظ األمااين
القيام بهذا القيد إال بعد قيامه ب تل ساأ أوراق مالية لعميله وت ت سيعرته(.)12

وتجا اادر اإلشا ااارة إل ا ا أن عمليا ااة تسا االيم األوراق الماليا ااة المملوكا ااة للعميا اام إل ا ا

ال افظ األمين تتم بموجأ عملية ت ويم من ساأ العميم لادى مركاز اإليادا إلا

سااأ العمياام ت اات ساايعرة ال ااافظ األمااين( ،)14ذلااك أنااه ووفقااع للنظااام المعمااوم بااه

( )11انظر المادة /42أ 1/من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية التي تنص عل التزام
ال افظ األمين با تنظيم و ظ سجات دقيقة لعماره .
( )12مادة /42أ من التعليمات السابقة.
( )14مادة  27ومادة  27من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها.
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في األردن ف ن ال افظ األمين ال يملك ساابات شا اة باه فاي مركاز اإليادا ياود

فيهااا األوراق الماليااة الشا ااة بعمارااه كمااا ااو معمااوم بااه فااي بعااب الاادوم ومنهااا
فرنسااا ،دوانمااا تبق ا جميااع ال سااابات باساام العماااء المساات مرين وم تو ااة بحساامارهم
مباشا ارة علا ا قاع اادة بيان ااات مرك ااز اإلي اادا  ،ولكنه ااا تقس اام لن ااوعين م اان ال س ااابات:
سابات العميم لدى المركاز ،و ساابات العميام ت ات سايعرة أمنااء ال اظ ب ا تهم

أعضاء في المركز(.)17

ويلت اازم ال ااافظ األم ااين بالتحك ااد م اان أن العملي ااات الا اواردة علا ا األوراق المالي ااة

ااء علا تعليمااات العمياام أو
المودعااة فااي ساااأ العمياام الااذي ت اات ساايعرته تااتم بنا ع
ا بهذا االلتزام في ام تم ت ويم كم أو
من يم له قانونعا .وال يعد ال افظ األمين مش ع
بعب األوراق المالية المودعة بناء عل أ كام قانونية أو ق اررات قضارية(.)17

كااذلك ينب ااق عاان الت ازام ال ااظ الت ازام ال ااافظ األمااين بعاادم الت اار ب ااألوراق

المالية المودعة والشا ة بعميله دون موافقة

ري ة من العميم ،ويبدو ذا االلتزام

واضا عا فااي المااادة /42أ ماان تعليمااات التاارشيص واالعتماااد للشاادمات الماليااة التااي
ت ظ اار علا ا ال ااافظ األم ااين الت اار با ااألوراق المالي ااة الم وظ ااة لدي ااه إال وفقا ااع

أل كااام القااانون واألنظمااة والق ا اررات ال ااادرة بمقتضااا  ،ووفق اعا أل كااام ات اقيااة ال ااظ

األمااين المبرمااة مااع عميلااه ( .)16ويشاامم ال ظاار ال اوارد فااي المااادة السااابقة ت اار

ال افظ األمين باألوراق المالية العاردة لعميله ل سابه الشااص ،إذ يعادال افظ األماين
في م م ذ ال ام مرتكبعا لجريمة شيانة األمانة(.)16

( )17مادة  22من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها.

F. Auckenthaler, préc., n° 44.

( )16ويت ق ذا ال ظر مع القواعد العامة الواردة بش وص عقد الوديعة في المادة  667من
القانون المدني األردني والتي جاء فيها ال يجوز للمود لديه أن يستعمم الوديعة أو
يرتأ عليها قاع للمير بمير إذن المود ف ن فعم فتل ت أو نق ت قيمتها كان ضامناع.

)(96

(98) F. Auckenthaler, préc., n° 46.
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كااذلك يشاامم ال ظاار السااابق ت اار ال ااافظ األمااين بااألوراق الماليااة لم اال ة

المي اار دون موافق ااة العمي اام ال ا اري ة .ولك اان ق ااد ي ي اار ااذا االلتا ازام باالمتن ااا ع اان
عوبة في اام غيااأ

الت ر دون موافقة العميم

اا أ ال سااأ ،إذ قاد يَّبارر

ت ر ال افظ األمين في ذ ال الاة ب ا ته وكيام أعماام العميام .بياد أن القضااء

ال رنسااي يساامل ب اااالت التاادشم ااذ فااي شااروع ضاايقة جاادعا ماان شااحنها أن ت ا

ال ااافظ األمااين عل ا الت اار ب ااذر شااديد .وتعبيق ااع لااذلك كاام القضاااء ال رنسااي

بمس ااؤولية ال ااافظ األم ااين ال ااذي ق ااام بمبادل ااة األوراق المالي ااة العار اادة لعميل ااه ض اامن
عملية (عرب عام للمبادلاة) والتاي لام تسا ر لم ال ة العميام يا

تضااع ت قيماة

األوراق المالية التي شضعت للمبادلة ،إذ قررت م كمة الانقب ال رنساية أن ال اافظ
األمااين أشعااح وأنااه ال يسااتعيع االسااتناد إل ا وكالااة األعمااام لتبرباار ت ارفه بساابأ
غياأ الدليم عل عدم تمكن العميم من التعبير عن إرادته من جهة ،وغياأ الدليم

عل تعرب م الل العميم لشعر قيقي في ام عدم تدشم ال افظ األمين(.)11

وتجاادر اإلشااارة إلا أن التازام ال ااافظ األمااين ب ااظ األوراق الماليااة المودعااة ال

يمتاد إلا الم افظاة علا قيمتهاا ،إذ إن ذلاك مارتبع بوضاع الساوق ،ااذا ماا لام يكاان
نق ااان قيمااة األوراق الماليااة ناتج ااع عاان إ مااام ال ااافظ األمااين كعاادم اسااتعماله ق ااع

للعميم كان من شحنه التح ير ايجابيعا في قيمة األوراق المالية المودعة.

أن نص المادة /41أ من تعليمات الترشيص

وأشي اعر تجدر اإلشارة إل

واالعتماد للشدمات المالية وم التزام ال افظ األمين با توفير اإلمكانيات واإلجراءات

الازمة ل ظ األوراق المالية ،و مايتها من السرقة وال ريق وأي مشاعر أشرى سأ
ال اجة  ،ال ينسجم ونظام اإليدا المركزي الذي

درت التعليمات السابقة لتعزيز،

(99) Cass. Com., 12 janv. 1999, JCP E 1999, n° 27-28, p. 1194, note B. Petit, cite
par F. Auckenthaler, préc., n° 47.
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وبناء عل
فم م ذا النص من شحنه أن يعيد القارر ال النظام التقليدي لإيدا ،
ع
ذلك نو ي المشر ب لماء ذا النص واالكت اء بال قرة األول منه.

الفرع الثاين
االلتزام بإدارة األوراق املالية

أ اابل التا ازام ال ااافظ األم ااين با ا دارة األوراق المالي ااة م اان االلت ازم ااات األ االية

الناجمة عن عقد ال ظ األمين ولم يعد من االلتزامات التبعية كما كان الوضع عليه
قبم العمم بنظام اإليدا القيدي .ي

إنه ،كما أسل نا ،أ بل إيدا األوراق المالية

لدى مركز اإليدا أم اعر م روضاع بموجأ القانون وبدوناه ال ياتمكن العميام مان القياام
بحي عمليات تداوم عل األوراق المالية العاردة له ،والهد

من ذلك و ضمان نقم

ملكيااة األوراق المودعااة م اام عقااد التااداوم ،إذ اسااتلزم المشاار لهااذ المايااة ت وياام

األوراق المالياة المودعاة فاي سااأ العميام لادى مركاز اإليادا إلا
ت اات ساايعرة الوساايع أو أمااين ال ااظ( .)211وقااد ورد ااذا االلتازام

ساابه الشااص

ا ار ة فااي المااادة

 42من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية والتي بينت أن أعماام ال اظ

األمين تشمم تسليم األوراق المالية إل الوسيع المالي البارع واستام األوراق المالية
من الوسيع المالي المشتري وذلك نياباة عان عماراه  .وياتم التساليم المشاار إلياه فاي

الما ااادة السا ااابقة بموجا ااأ قيا ااود الكترونيا ااة تا اادون فا ااي ال سا ااابات الشا ا ااة بالبا ااارعين

والمشترين التي ت ت سيعرة أعضاء المركز(.)212

ويتضاامن التازام ال ااافظ األمااين با دارة األوراق الماليااة المودعااة القيااام بالعمليااات

الازمااة للم افظااة عل ا

ااذ األوراق بمااا ي ااظ قااوق العمياام م اام قاابب ال وارااد

واألرباااب وال قااوق العاراادة لااىوراق الماليااة الشا ااة بعمارااه

()211
()212
()211

انظر المواد  64 ،11من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها.
مادة  64من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالية وتسويتها.
مادة /42أ 7/من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية.

[السنة الثامنة والعشرون]

41

()211

 ،وال ت تاااج ااذ

[العدد الستون -ذو الحجة  3415أكتوبر ]1034

111

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 60 [2014], Art. 3

[تطور مفهوم عقد احلفظ األمني يف ظل إزالة الكيان املايل لألوراق املالية]

األعمام إل وكالة

ري ة من العميم .ذلك أنها ال ت تااج إلا تادشم العميام علا

بهااا دون ت ااويب

اريل فااي ذلااك( .)212وقااد أشااارت تعليمااات التاارشيص واالعتماااد

أعمام اإلدارة األشرى التي تقتضي تدشله والتي ال يلزم ال افظ األمين بالقياام

عك

للشادمات المالياة إلا

اذا النااو األشيار مان األعمااام يا

جاااء فاي المااادة /42أ6/

بحن أعمام ال افظ األمين تشمم الت ويت نيابة عن العماء فاي اجتماعاات الهيراة

العامة العادية وغير العادية للم ادرين ،وذلاك ساأ ات اقياة ال اظ األماين الموقعاة

مع كم عميم .

الفرع الثالث
االلتزام بإعالم العميل حول العمليات الواردة
على األوراق املالية

ينب ااق ع اان ااذا االلتا ازام ،التا ازام ال ااافظ األم ااين ب شع ااار العمي اام بمس ااتجدات

ظ اارو

األوراق المالي ااة المودع ااة ،الس اايما تل ااك الت ااي تس ااتلزم إجاب ااة م اان قبل ااه .فق ااد

يسااتدعي األماار ال

ااوم عل ا إجابااة ماان العمياام بش ااوص عاارب ش اراء عااام أو

عرب عام للمبادلة أو ممارسة ق اكتتاأ أو تباديم .ومان ناا وجاأ علا ال اافظ

األمااين إشعااار العمياام بوجااود الشيااارات المتا ااة أمامااه لمايااات التعبياار عاان إرادتااه
تجا ها( .)214وفي ام سكوت العميام ،ال ي اق لل اافظ األماين الت ار نياباة عان

العميم إذ يعد ذلك تدشاع في شؤونه ،ذا ما لم يكن امتنا ال افظ األمين يتعارب
مع م ل ة العميم(.)217

( )212فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .122-121
( )214جاء ذا االلتزام بنص ريل في المادة  211-7-2من تعليمات سلعة أسواق المام
ال رنسية.
( )217لمزيد من الت يم ،راجع فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص  111وما يليها.
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كااذلك تلاازم بعااب التش اريعات كالتش اريع ال رنسااي ال ااافظ األمااين بتزويااد عميلااه

بالعنا ر األساسية لمايات إعداد كش ه الضريبي(.)217

ويتوجا ااأ عل ا ا ال ا ااافظ األما ااين إعا ااام عميلا ااه ،شا ااام فت ا ارة زمنيا ااة معقولا ااة،

بال ركات الاواردة علا األوراق والمباال المالياة المودعاة فاي ساابه .وياتم تن ياذ اذا

االلتازام مان شااام التقاارير الدورياة التااي يرسالها ال اافظ األمااين عان م ظااة األوراق

المالي ااة وال س ااابات النقدي ااة الشا ااة بعميل ااه( .)216كم ااا ي اادشم ض اامن نع اااق التا ازام

ال افظ األمين باإلعام ،إعاام عماراه بكافاة اإلجاراءات المتشاذة مان قبام م ادري

األوراق الماليااة والمتعلقااة بال وارااد واألرباااب وال قااوق العاراادة لااىوراق الماليااة الشا ااة
بهم(.)216

يلتاازم ال ااافظ األمااين أيض اعا ب ا عام العمياام باأل اادا

التااي ماان شااحنها تعااديم

قوقاه علا األوراق المالياة المودعاة السايما إذا كاان نااك ماا ي ملاه علا االعتقااد

بعدم علم العميم بها .وقد عمم القضاء ال رنسي علا ت دياد مضامون اذا االلتازام.

ف ااي ق ارار شااهير لم كمااة الاانقب ال رنسااية( ،)211قضاات الم كمااة بحنااه ال العااادات
الم رفية وال قواعاد العدالاة وال القاانون مان شاحنهم إلازام الماود لدياه با عام الماود
باأل دا

التي عرأت عل

ياة الشركة الم درة  .وتتلشص وقارع القضية بحن أ د

األف ا اراد ادع ا ا بمسا ااؤولية البنا ااك الما ااود لديا ااه عا اان عا اادم إشعا ااار بشضا ااو الشا ااركة
الم اادرة لسااندات القاارب المودعااة لاادى البنااك للتسااوية القضااارية .كماات م كمااة
االستنا

بمسؤولية البنك وذ بت إل أن التزام البنك باال ظ ال يقت ار علا مجارد

ال ااظ المااادي دوانمااا يمتااد إل ا ال ااظ القااانوني ،وبالتااالي كااان البنااك ملزم ااع ب شعااار
()217
()216
()216

مادة  211-7-1من تعليمات سلعة اسواق المام ال رنسية.
مادة /42أ 4/من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية.
مادة /42أ 7/من تعليمات الترشيص واالعتماد للشدمات المالية.

(109) Cass.com., 9 janv. 1990, D, 1990, jur., p. 173, note J.-P. Brill.
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العمي اام وم اان تلق اااء ن س ااه بم اام ااذا ال ااد  .إال أن م كم ااة ال اانقب فس ااشت قا ارار

م كمة االسترنا

وقررت بحن م م ذا االلتزام ال يقع عل عاتق البنك.

وي ا ااار التس ا اااؤم ا ااوم م ا ااا إذا ك ا ااان التا ا ازام ال ا ااافظ األم ا ااين ب شع ا ااار العمي ا اام

بالمستجدات الاواردة علا أو ارقاه المالياة يمتاد ليشامم االلتازام بتقاديم الن ال والمشاورة

للعميم؟

ممااا ال شااك فيااه أن الت ازم ااع ماان ااذا النااو يقااع عل ا عاااتق ال ااافظ األمااين فااي

ام وجود نص

ريل في العقد ،غير أن السؤام معروب في ام غيااأ ناص فاي

العقااد علا م اام ااذا االلتازام .ولإجابااة علا

ااذا التساااؤم ،وفااي ظاام غياااأ موقا

التش اريع والقضاااء األردنااي ،نسااتعين بالقضاااء والتش اريع ال رنسااي اللااذين أرساايا قواعااد

راسشة في ذا ال دد.

لقاد َّ
مياز القضاااء ال رنسااي بااين االلتازام بتقااديم الن ااي ة بم هومهااا الساالبي وبااين

تلااك ذات الم هااوم اإليجااابي ،إذ اسااتقر القضاااء ال رنسااي عل ا الت ازام ال ااافظ األمااين

بتق ااديم الن ااي ة بم هومه ااا األوم أي تل ااك الت ااي تنع ااوي علا ا ت ااذير العمي اام م اان
بعااب المشاااعر التااي ت يااق بااه نتيجااة تعاملااه بااألوراق الماليااة دون أن يمتااد الت ازمااه

إل تقديم الن ي ة اإليجابية التي ت

العميم عل اتشاذ موق

م كما ااة ال ا اانقب ال رنس ا ااية ا ااذا االلتا ا ازام ف ا ااي قرار ا ااا الش ا ااهير

2112/22/7

()221

معين .وقد أرست

Buon

بت ا اااريخ

والذي أ ابل مبادأع عامااع يلتازم بمقتضاا مقادمو الشادمات المالياة

بت ااذير عمارهاام ماان المشاااعر المتعلقااة بالسااوق المااالي أيااع كاناات العاقااة التعاقديااة
التاي تاربعهم بالعميام ،ساواء كانات عقاد إدارة م ظاة أو عقاد وديعاة

اكوك ( ااظ

(110) Cass. Com., 5 novembre 1991, Droit des sociétés, 1992, n° 21, note H. Hovasse.
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أمااين) أو عقااد نقاام أواماار بور ااة( .)222ويساات ن ماان ذلااك ال ااام التااي يكااون فيهااا

العميم عالماع بالمشاعر الناجماة عان التعامام بااألوراق المالياة ،وبهاذا يكاون القضااء
ال رنسا ااي قا ااد شا اارج عل ا ا قاعا اادة المسا اااواة با ااين المسا اات مرين بشلا ااق ت رقا ااة ما ااا با ااين
المست مرين المتب رين بمشاعر السوق المالي وأولرك الجا لين بها والذين ي تاجون

إلا

مايااة شا ااة .وتحيياادعا لموقا

القضاااء ،تبنا المشاار ال رنسااي ااذا االلتازام فااي

المادة م  722-21من قانون النقد والمام ال رنسي.
وتجدر اإلشارة إل

أن مضمون االلتزام بالت ذير لي

التزاماع ذا عابع عام

ين أ عل الت ذير من مشاعر السوق المالي عموماع ،دوانما األمر يتعلق بااللتزام

بالت ذير من المشاعر المرتبعة بالعمليات غير االعتيادية التي يقوم بها العميم .إذعا
التزام الت ذير ذا و التزام ذو عابع شش ي مقترن بالتزام رقابة من جانأ مقدم
الشدمات المالية ،ت

مسك

في ال االت التي تقت ر فيها مهمة مقدم الشدمات عل

ساأ األوراق المالية (ال ظ األمين) .ويبدو ذلك واض اع جداع في قرار

لم كمة استرنا

باري

بتاريخ  21آذار  .)221(2111وتتلشص وقارع القضية بقيام

سيدة ب تل ساأ أوراق مالية لدى أ د أمناء ال ظ  ،وفي ن
ب دارة م ظة أوراق المالية إل

إبنها الذي تول

الوقت عهدت

ذ المهمة ونت عنها شسارر

مالية فاد ة .أقامت ذ السيدة دعوى قضارية ضد ال افظ األمين تدعي من
( )222تلشص وقارع ذ الدعوى ب برام عقد وديعة أوراق مالية بين أ د البنوك وششص يدع السيد
 .Buonكان السيد  Buonيمار عمليات مضاربة عل أسعار الذ أ بشكم مستمر من
شام البنك .أس رت عمليات المضاربة تلك عن شسارر فاد ة ،األمر الذي دعا البنك إل
معالبة السيد  Buonبتسوية سابه المدين .كمت كم من م كمة بداية واسترنا باري
ب ة معالبة البنك لعميله بتسوية سابه ورفضت إقامة مسؤوليته إلشاله بااللتزام بالتب ير،
أي كانت العاقة العقدية
إال أن م كمة النقب فسشت كم م كمة االسترنا وقضت بحنه ٍ
التي تربع العميم بالبنك ،يلتزم األشير ب عامه بالمشاعر الم يقة بعمليات المضاربة في
السوق آجم التسوية .

(112) CA Paris, 19 mars 1999, Bull. Joly Bourse, 1999, p. 369, note S. Noémie.
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شالها ب شاله بالتزامه باإلعام والمشورة في مواجهتها .ورغم أن مهمة ال افظ

األمين في ذ القضية كانت مقت رة عل مسك ساأ األوراق المالية دون اإلدارة
التي كانت موكلة إل االبن ،ف ن م كمة استرنا

باري

كمت بمسؤولية ال افظ

األمين إلشاله بالتزام اإلعام والن ل والذي كان يتجسد وفقاع لرأي الم كمة بل ت
ا بة ال ساأ وم مشاعر اإلدارة المتهورة التي كان يمارسها ابنها ،والذي

انتبا

كان من شحنه أن يجنبها ،ولو جزرياع ،الشسارر التي ل قت بها.

بالمقابم ،وا ت ارماع لمبدأ عادم التادشم فاي شاؤون العميام ،ال يمكان إلازام ال اافظ

األمااين بتقااديم ن ااي ة بم هومهااا اإليجااابي الااذي ينعااوي عل ا مساااعدة العمياام فااي
اتشاااذ ق ار ارتااه االساات مارية ،ال ساايما أنااه ال يتقاض ا أج ا عار مقاباام ذلااك ،ذلااك أن دور

يقت ر عل مسك ال ساأ ،األمر الذي يستبعد معه أن يحشذ مبادرة تقديم الن ي ة

لعميله وم شيا ارتاه االسات مارية( .)222بمعنا آشار ،مان غيار المت اور أن يتسااءم

ال ااافظ األم ااين باس ااتمرار ااوم الشي ااارات المتا ااة أم ااام العمي اام فيم ااا يتعل ااق با ا دارة
م ظته االست مارية(.)224

تجاادر اإلش ااارة بالمقاباام إلا ا أنااه ال يوج ااد م ااا يمنااع ال ااافظ األمااين م اان تق ااديم

ن ي ة ايجابية لعميله ودون أن يكاون ملزماعا باذلك ودون مقابام ،غيار أن مساؤوليته
يمكن أن تقوم في ام أشعح في تقديم ذ الن ي ة(.)227

()224

151

46

(113) CA Pau, 19 sépt. 1991, Dr. Sociétés, 1992, n° 96, note H. Hovasse .

لمزيد من الت ا يم وم ذا الموضو  ،انظر

Rasha Hattab, De l’obligation de conseil des prestataires de services
d’investissement, PUS, 2006, n°293-295, p. 162 et 163.
(115) J.- M. Delleci et F. Peltier, Compte de dépôt de titres, J.-Cl., Banque et crédit,
fasc. 2115, 1992, n° 74, p. 17.
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الفرع الرابع
االلتزام برد األوراق املالية
من االلتزامات الرريساية المنب قاة عان عقاد ال اظ األماين ،التازام ال اافظ األماين

باارد األوراق الماليااة المودعااة فااي ساااأ العمياام فااي ااام علااأ ذلااك .وال تشتل ا
األ كام الشا ة بتن يذ اذا االلتازام مان يا

األشاشاص والزماان عان تلاك المتعلقاة

بوديعة ال كوك بالم هوم التقليدي قبم أن ت قد األوراق المالية كيانها المادي.

وبناء عل ما سبق يلتزم ال افظ األمين برد األوراق المالية إل العميم الماود
ع
أو من يم له قانوناع بشارع التحكاد مان اا يته القانونياة لاساترداد .إذ يلتازم ال اافظ

األمين بالتحكد أوالع من شش ية العميم ويتم ذلك من شام مضا اة توقيعه بالتوقيع

الواقااع علا النمااوذج المااود لديااه ،ويسااحم ال ااافظ األمااين فااي ااذا ال اادد مسااؤولية
المهني ال اريص( .)227كاذلك يتوجاأ علا ال اافظ األماين الت بات مان أ لياة الماود

لاساترداد ،وفاي اام كاان العميام ناااقص األ لياة يكاون الارد واجبااع لمم لاه القااانوني،
أمااا إذا كااان العمياام م لس اعا فيكااون الاارد لوكياام الت ليسااة .وفااي ااام اإلنابااة والوكالااة،

يجأ عل ال اافظ األماين الت بات مان السالعة القانونياة للمعالاأ( .)226أماا فاي اام

الوفاة وجأ الرد إل الور ة ب سأ أ كام اإلر المعموم بها قانوناع.

أمااا فااي ااام بيااع العمياام المااود لااىوراق الماليااة المودعااة ،فقااد أشااارت المااادة

/64أ من تعليمات تسجيم دوايدا األوراق المالياة وتساويتها إلا أناه ،ماع م ارعااة ماا
ورد ف ااي ال قا ارة (ج) م اان الم ااادة ( )77م اان ااذ التعليم ااات ،ي ااتم نق اام ملكي ااة األوراق

اإللكترونااي للتااداوم اليااومي ال اوارد للمركااز ماان

ااء عل ا المل ا
الماليااة المودعااة ،بنا ع
السااوق ،بموجااأ قيااود الكترونيااة تاادون فااي ال سااابات الشا ااة بالبااارعين والمشااترين

()227
()226

فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص  ،176إليا نا ي  ،مرجع سابق ،ص .27
فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص  ،171-171إليا نا ي  ،مرجع سابق ،ص .21
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وم عل موافقاة الشاشص الباارع علا

التي ت ت سيعرة أعضاء المركز ودون ال

نقاام ملكيااة األوراق الماليااة المعنيااة ماان ال ساااأ الشاااص بااه إل ا ال ساااأ الشاااص

بالشااشص المشااتري  .وبااالرجو إلا ال قارة (ج) ماان المااادة  77المشااار إليهااا أعااا ،

نج ااد أنه ااا ت اانص علا ا أن الملا ا

االلكترون ااي للت ااداوم الي ااومي يع ااد نهاريا ااع بك اام م ااا

يتضاامنه ماان معلومااات .يسااتنت ماان الاانص السااابق أن رد األوراق الماليااة المودعااة

والمباعااة يااتم وجوب ااع ب كاام القااانون لم اال ة المشااتري ،ويت قااق ماان شااام ت وياام
القيود اإللكترونية من ساأ البارع إلا

البارع عل ذلك.

سااأ المشاتري ،وال اجاة لموافقاة العميام

وكقاعا اادة عاما ااة ،ال يجا ااوز لل ا ااافظ األما ااين االمتنا ااا عا اان رد األوراق الماليا ااة

المودعااة إل ا العمياام فااي ااام علبهااا إال إذا كاناات لديااه أسااباأ قانونيااة لااذلك(.)226

ومن ذ األسباأ ما أشاارت إلياه الماادة  246مان تعليماات إيادا وتساجيم األوراق
المالية وتسويتها ي

بينت أنه ال يجوز تن يذ أي عملياة ت ويام لاىوراق المالياة إذا

كانت تلك األوراق مر ونة أو م جوزة أو مقيدة بحي قيد من قيود الملكية.
أما فيما يتعلق بتن يذ االلتزام بالرد من ي

للقواعااد العامااة ،إذ يشتلا

الزمان ،فيشضع تن ياذ اذا االلتازام

ال كاام تبعاعا لوجااود أو غياااأ نااص فااي العقااد ي اادد موعاادعا

كحجاام لاارد األوراق الماليااة .فا ذا تاام ت ديااد موعااد ات اااقي للاارد وجااأ ا ت ارمااه ،أمااا فااي

ام غياأ االت اق عل موعد الرد ،فيكون لكم من العرفين أن يعلأ في أي وقت

مارم الرد أو االسترداد(.)221

وقااد جاارت العااادة فااي الواقااع العملااي عل ا إدراج شاارع فااي االت اقيااة المبرمااة بااين

العميم وال افظ األمين يشير إل
()226
()221
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ق أي من العرفين في إنهاء ال سااأ بعاد شاهر مان

مادة  26من تعليمات إيدا وتسجيم األوراق المالية وتسويتها.
لمزيد من الت يم ،انظر فارق الشما  ،مرجع سابق ،ص .171-172
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss60/3
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إشعااار العاار اعشاار وذلااك عاادا ال اااالت االضااع اررية التااي تسااتدعي اإلغاااق ال ااوري

لل ساأ ،وفي ام رغبة العميم في إغاق سابه يتوجأ علياه إشعاار ال اافظ األماين
بالجهة التي يريد ت ويم ساأ أوراقه المالية إليها وكذلك رقم سابه لديها(.)211
أما بش وص االلتزام بالرد من ي

الم م ،فتجدر اإلشارة إل أناه ،ومناذ أن

فقادت األوراق الماليااة كيانهاا المااادي ،أ ااب ت آلياة تن يااذ االلتازام مشتل اة تمامااع عاان

السااابق ،فبعااد أن كاناات األوراق الماليااة أماواالع معينااة بالااذات وين ااأ التازام ال ااافظ

األمين عل إعادة ذات األوراق المالية المودعة ،أ ب ت األوراق المالية المقيدة في
س اااأ العمي اام أما اواالع م لي ااة يق ااوم بعض ااها مق ااام بع ااب إذا كان اات م اان ن ا ا

الن ااو

واإل اادار ،ي ا تاانص المااادة  /24ا ا ماان تعليمااات تسااجيم دواياادا األوراق الماليااة
وتسويتها عل أن تعتبر األوراق المالية المودعة لدى المركاز مان ن ا الناو وال راة
واإل اادار والعملااة متساااوية فااي ال قااوق والواجبااات  ،وبااذلك ال يلتاازم ال ااافظ األمااين

برد ا بذاتها دوانما برد أوراق مما لة لها .ويت قق تن يذ االلتزام بالرد من شام عملية
ت ويم قيود األوراق المالية العارادة للعميام إلا سااأ العميام الشش اي أو سااأ

العميم ت ت سيعرة افظ أمين آشر.

غياار أن تمياار العبيعااة القانونيااة لااىوراق الماليااة بعااد زوام الكيااان المااادي لهااا

أ ااار تساااؤالت عدياادة ااوم أ اار إشااام ال ااافظ األمااين بالت ازمااه باارد األوراق الماليااة
المودعااة وبشااكم شاااص ااوم قااوق العمياام فااي رفااع دعااوى اسااترداد ضااد ال ااافظ

األمااين ،و ااق العمياام فااي تتبااع األوراق الماليااة المودعااة فااي ااام ت اار ال ااافظ

األمين بها من جهة ،وفي في الة إفاسه من جهة أشرى ،ذا ما سن اوم اإلجابة
عليه في المعلأ التالي.

()211

فارق الشما  ،مرجع سابق ،الموضع ذاته.
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املطلب الثاين
أثر زوال الكيان املادي لألوراق املالية
على حقوق العميل يف حال إفالس احلافظ األمني
رأى جانأ مان ال قاه( )212أن النظاام ال ادي لمساك سااأ األوراق المالياة والنااجم

ع اان إ ازل ااة الكي ااان الم ااادي ل ااىوراق المالي ااة أدى إلا ا إض ااعا
اسااترداد أو ارقااه الماليااة فااي ااام إفااا

اإلفاا

ااق العمي اام الم ااود ف ااي

ال ااافظ األمااين .ويباارر اؤالء رأيهاام بااحن قواعااد

ال تجياز للماود اساترداد أموالاه المنقولاة مان ت ليساة الماود إال إذا وجادت اذ

األم اوام عين اعا بااذاتها فااي الت ليسااة( ،)211و ااذا األماار لاام يعااد مت قق اعا بعااد فقاادان األوراق

الماليااة كيانهااا المااادي يا أ ااب ت ماان الم ليااات ،معينااة بنوعهااا فقااع ،وي اام بعضااها
م م بعب ،وال يكون للعميم الماود التمساك باحي اق أو التازام علا أو ارق باذاتها ،وال
يكااون لهااذا العمياام سااوى أن يتقاادم بعلااأ قااه ماان الت ليسااة ،وسيشضااع لقاعاادة قساامة

المرماء في ام لم تك

أموام ال افظ األمين لسداد ديونه(.)212

وقد أ ار ذا التساؤم مناقشات عديدة في ال قه ال رنساي( ،)214وتم ماورت اذ

النقاش ااات ااوم عق ااد وديع ااة ال ااكوك ب ااين البن ااك والعمي اام ول ااذي نظم اات أ كام ااه

باإل الة إلا القواعاد العاماة فاي الوديعاة .وارتاحى ال قاه ال رنساي أن األ كاام الناظماة

لعقاد وديعاة ال اكوك أععات ال اق أل ا اأ األوراق المالياة المودعاة فاي ال سااأ

ال ااق فااي رفااع دعااوى االسااترداد التااي تقرر ااا أ كااام الت ا ية الجماعيااة أل ا اأ
ال كوك المودعة لدى المدين .بيد أن اعراء اشتل ت في ذا ال م ،فقام جانأ مان

ال قه إنه رعقة من المشر ألن دعوى االسترداد ال تكون إال بالنسبة ألشاياء معيناة
()212
()211
()212
()214
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عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .211-261
انظر مادة  2/421من قانون التجارة األردني.
مادة  426من قانون التجارة األردني.
وم عرب ذ اعراء ،انظر عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .266-266
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss60/3
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بالذات ولي

ألشياء م لية ،بينما استعار البعب اعشر معن الوديعة المشتركة من

ال قااه األلماااني التااي م اد ااا أن مجمااو المااودعين يملكااون ب ااورة جماعيااة األوراق
الماليااة ماان ن ا

النااو والجاان  ،والمودعااة فااي ال ساااأ ،وتن ااأ دعااوى االسااترداد

بالنساابة لكاام ماانهم علا

ااة ماان ااذ الملكيااة المشااتركة أو الجماعيااة .وفااي ااام

عا اادم ك ايا ااة األوراق الماليا ااة المقي ا ادة باسا اام ال ا ااافظ األما ااين السا ااترداد جميا ااع ودارا ااع
المودعين ،ف ن االسترداد يكون نس عبيا بقدر

ة كم منهم في جملة الودارع.
باااري

وفااي ااذا االتجااا األشياار قضاات م كمااة اسااترنا

فااي ق ارار قااديم بااحن

ال ااكوك المقي اادة ل اادى (الس اايكوفام ،ال ااذي يقابل ااه مرك ااز إي اادا األوراق المالي ااة ف ااي

األردن) ت قد ذاتيتها (أي كونها معينة بالذات) وتت وم إل أشياء م لية يقوم بعضها
مقا ااام بعا ااب ،وي ا اات ظ العما اااء ب ا ااق ملكيا ااتهم لل ا ااكوك المقيا اادة ل سا ااابهم لا اادى

الس اايكوفام أي ب ااق ملكي ااة علا ا أش ااياء م لي ااة ،وله اام ب ا ا تهم ماكا ااع رف ااع دع ااوى
استرداد ال كوك دون أن يكون معلوباع منهم إ بات أن ال كوك الموجودة ي عين
ال كوك التي سبق إيداعها ،وفي اام إفاا

ال اافظ األماين العضاو ،وكاان نااك

نقااص فااي نااو معااين ماان األوراق المقياادة باساامه لاادى (الساايكوفام) ول ساااأ عمارااه

المااودعين ،ب ي ا

ال تك ااي ااذ األوراق للوفاااء ب قااوق المااودعين ،ف ا ن ااذا الاانقص

يقسم بين المودعين كم بنسبة وديعته إل إجمالي ودارعهم(.)217

غير أنه إذا كان اذا الت ليام ينعباق علا بعاب التشاريعات بماا فيهاا التشاريع

الم ااري الااذي لاام ياارد فيااه نااص شاااص يععااي فيااه العمياام ال ااق باسااترداد أو ارقااه

المالياة بعياداع عان م از ماة دارناي ال اافظ األمااين ،فا ن األمار مشتلا

األو ارق المالية األردني الذي لم يسلأ العميم المود

فاي ظام قااانون

ة األولوية في ام إفا

(125) Paris, 2 décembre 1963, D. 1965, juris. P. 377, cité par

أشار إليه عاشور عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص .261-266
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ال افظ األمين ت بعد أن فقدت الورقة المالية كيانها المادي وت ولت عبيعتها من
مااام معااين بالااذات إل ا مااام م لااي

تاانص المااادة /71ج ماان قااانون األوراق

يا

الماليااة األردنااي بحنااه عل ا الاارغم ممااا ورد ف اي أي قااانون آشاار ،ال تشضااع األم اوام
واألوراق المالية العاردة لعماء شركة الشدمات المالياة أو لعمااء الشاشص العبيعاي
المرشص له ،الجراءات الر ن وال جز والت

ية واإلفا

الشدمات المالية أو األششاص العبيعيون المرشص لهم .

التي تشضاع لهاا شاركات

وال يمكاان القااوم إن نعاااق تعبيااق الاانص السااابق يقت اار عل ا األوراق الماليااة

الماديااة دون القيديااة .ذلااك أن المااادة /62أ ماان القااانون ذاتااه ن اات عل ا أنااه يااتم

إلماء شهادات الملكية الشا ة باألوراق المالية المودعة لدى المركز وفقاعا للتعليماات

التي ي در ا  ،كماا جااء فاي ال قارة ج مان الماادة ذاتهاا ياتم تساجيم األوراق المالياة
المتداولة في السوق ونقام ملكيتهاا وتساوية أ مانهاا باين الوساعاء بموجاأ قياود تادون

في سجات المركز  .و ذا يقودنا إل نتيجة م اد ا أن ا تواء قاانون األوراق المالياة

األردنااي عل ا كااا الن ااين ي ااوم دون اعتبااار إلماااء الشااهادة المم لااة للورقااة الماليااة
سببعا في دشوم العميم في الت ليسة بسبأ اشتام العن ر المادي للورقة (الشهادة).
ونرى أن إزالة الكيان المادي لىوراق المالية لم يكن الهد

العمي اام ف ااي االس ااترداد ف ااي ااام إف ااا

منهاا إضاعا

اق

ال ااافظ األم ااين ،ب اام ي ت اارب أنه ااا ج اااءت

لمض اااع ة مايت ااه م اان ش ااام تنظ اايم وت بي اات عمليات ااه الا اواردة علا ا أو ارق ااه المالي ااة
بموجأ قيود الكترونية ،وتشجيع عماء جدد عل االنضمام إل مجاام ساوق الماام

مما يعود بالن ع عل السوق األردنية بازدياد سيولة السوق وبالتالي استقرار .
وب ااالنظر إلا ا عبيع ااة الت ااداوم ف ااي األسا اواق ف ن ااه يمك اان تشي اام

بالقواعااد العامااة لإف ااا
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ااعوبة األش ااذ

ماان شااام إدش ااام أوراق العمياام فااي الت ليس ااة كمياار م اان

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss60/3
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الدارنين وأ ر ذلك السلبي فاي الساوق فاي ظام عملياات ال تقبام ال ساخ أو الابعان.

فم اع لو قام عميم ببيع ورقة مالية في سوق آجلة وتعرب ال افظ األمين قبم إتمام

عمليااة التسااوية لإفااا  ،ماااذا ساايكون م ااير ااذ الورقااة الماليااة؟ اام ستشضااع

إلجاراءات ال جااز؟ أم أنهااا تعتباار ملكااع للمتعاقااد اعشاار؟ إن ااذا الم ااام وغياار يجسااد

عمق المشاعر التي قد يتعرب لها السوق الماالي لاو سامل المشار األردناي بادشوم

األوراق المالية في إجراءات الت ليسة.

وتج اادر اإلش ااارة إلا ا أن ااق العمي اام الم ااود ف ااي االس ااترداد يج ااد مب اارر ف ااي

العبيعااة الشا ااة لااىوراق الماليااة المقياادة التااي بينااا سااابقاع أنهااا ذات عبيعااة شا ااة

ال منقولااة معنويااة يتمتااع مالكهااا ب ااق عينااي وارد عليهااا يشولااه
تتم اام فااي كونهااا أماوا ع

ممارسة قه في االسترداد بعيداع عان م از ماة دارناي ال اافظ األماين عالماا أن أو ارقاه

المالية موجودة في الت ليسة.

ويقتضااي التنويااه بااحن العمياام

ااا أ ساااأ األوراق الماليااة القيديااة ال يتمتااع

ب ااق عينااي معلااق علا أو ارقااه الماليااة ،ويتضاال ذلااك ماان موقا

بعااب التش اريعات

م اام المشاار فااي لوكساامبورغ ال اذي أشااار فااي ال ق ارة ال ال ااة ماان المااادة السادسااة ماان

قانون  1112إل أن ق العميم في االسترداد م
واسااتناداع إلا

اور فاي مواجهاة الماود لدياه.

ااذا الاانص ياارى ال قااه فااي لوكساامبورغ بااحن العمياام ال يتمتااع ب ااق تتبااع

أو ارقااه الماليااة فااي يااد المياار ،ويرجااع ااذا الشااروج عاان القواعااد العامااة المتعلقااة ب ااق

الملكية إل العبيعة الم لية لىوراق المالية المقيدة في ال ساأ(.)217
أما في التشريع ال رنسي ،فنجد أن ام إفا

ال افظ األمين ظيات بمعالجاة

شا ة .ذلك أن المادة م  122-21مان قاانون النقاد والماام ال رنساي أع ات العميام
(126) Y. Prussen, préc., p. 1306-1307.
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مالك األوراق المالية من رفاع دعاوى اساترداد ومان المعالباة بديناه فاي مواجهاة وكيام
الت ليسة المعين ،وبينت ذ المادة أنه في ام شضو ال افظ األمين لعملية تسوية
أو ت ا ية قضااارية ،يقااوم وكياام الت ليسااة أو الم ا ي المعااين ماان قباام يرااة البنااوك،
سأ األ وام أو كا ما ،بعملياة ت قاق شااملة لجمياع األدوات المالياة المدرجاة فاي

ال ساأ الجاري الشاص بال افظ األمين الم ل

لدى يرة اإليدا المركزية أو لادى

أي عضاو آشار .وتهاد عملياة الت قاق اذ مان التحكاد مان أن عادد األوراق المالياة
المدرجة في سابات ال افظ األمين الم لا مس ٍ
ااو لمجماو تلاك األوراق المقيادة فاي
س ااابات العم اااء الت ااي ت اات س اايعرته .وف ااي ااام تب ااين أن ع اادد األوراق المالي ااة

المدرج ااة ف ااي س ااابات ال ااافظ األم ااين أق اام م اان ع اادد األوراق المالي ااة المقي اادة ف ااي
ساابات العماااء ،ياتم اقتسااام اذ األوراق الماليااة بااين العمااء بنساابة ماا يملكااه كاام

ماانهم ماان إجمااالي األوراق المودع اة .وتااتم عمليااة رد األوراق المودعااة إل ا العماااء
بموجأ عمليات ت ويم إل

سابات شا ة بهؤالء العماء لدى أمناء

ظ آشرين.

وتبين المادة السابقة أنه بالنسبة لىوراق المالية العاردة للعميم التي لم يساترد ا

بسبأ عدم ك اية األوراق المالية المسجلة باسم ال افظ األمين الم ل  ،يبق العميام

دارن اعا بهااا فااي مواجهااة ال ااافظ األمااين ،ويع ا ماان ت بياات دينااه والمعالبااة بااه وفق اعا
لإجاراءات الاواردة فااي قااانون التجااارة والمتعلقااة باااإلفا  ،ولكنااه يشضااع بش ااوص

األوراق غير المستردة إل قسمة المرماء(.)216

يتبين لنا مما سبق أنه عل الرغم من تعور نظام مسك ساأ األوراق المالية

وتمياار العبيعااة القانونيااة لااىوراق الماليااة المقياادة ،ف ا ن قااوق العمياام المااود تجااا

ال ااافظ األم ااين ل اام تض ااع
ب ماية شا ة.

()216
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ب اام أ اعته ااا التشا اريعات ال دي ااة ،ك اام علا ا عريقته ااا،

لمزيد من الت ا يم ،انظرF. Auckenthaler, préc., n° 57-60. :
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اخلامتة
لقد ان أ الب

بيان أ ر إزالة الكيان المادي لىوراق المالية في

عل

م هوم عقد ال ظ األمين ،وأ ار موضو الب

مسارم قانونية عديدة ،اولنا

التعامم معها في ضوء قانون األوراق المالية األردني وباالسترشاد بموق

بعب

التشريعات العربية والمربية .ومن شام ب نا ذا شل نا إل النتار والتو يات

التالية:
النتائج:
أوالً :إن التع اااري

التعااور ال اادي

ال قهيا ااة المعا ا ارة لعقا ااد ال ا ااظ األم ااين ال تتماش ا ا ما ااع

المتم اام فااي النظااام القياادي لااىوراق الماليااة الااذي انعك ا

عل ا

عبيعااة الت ازمااات ال ااافظ األمااين َّ
وغياار فااي جو ر ااا .ذلااك أن ل ظااي التسااليم والاارد
ال اواردين فااي التعاااري

ال قهيااة لاام يعااودا يم ا ان واقااع ال ااام فااي ظاام نظااام القيااد

مرك ااز اإلي اادا  .أضا ا

إلا ا ذل ااك أن عملي ااة ال اارد ل اام تع ااد ت اارد علا ا ذات الق اايم

اإللكتروني ،إذ أنهما يتماان اليااع بموجاأ قياود تو اق فاي ال ساابات المعنياة لادى

اإللكترونية التاي ولهاا العميام دوانماا علا القياود اإللكترونياة وفقااع ل اام ال سااأ
بعد إجراء عمليات تداوم عل موجوداته.
اارت التعاااري

إضااافة إل ا مااا ساابق،

ال قهيااة مهااام ال ااافظ األمااين فااي

ال ااظ والاارد وأغ لاات مسااؤولياته األشاارى الساايما إدارة األوراق الماليااة التااي تم اام
جااو ر ااذا العقااد وتباارز ش و اايته شا ااة فااي ظاام التعااور ال ا اام فااي ااذا
المجااام ،وماان نااا نقتاارب تعري ا

عقااد ال ااظ األمااين عل ا الن ااو التااالي :العقااد

المبرم بين شاركة مرش اة مان الجهاات المشت اة لممارساة أعماام ال اظ األماين
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وب ااين عمي اام مس اات مر ف ااي األوراق المالي ااة ي ااتل بموجب ااه ال ااافظ األم ااين س اااباع

للعميم لديه يقيد فياه جمياع األوراق المالياة التاي يمتلكهاا ويضاعلع بمهماة

ظهاا

دوادارتها ااا وت ويلها ااا ونقا اام ملكيتها ااا بما ااا يت ا ااق وعمليا ااات التا ااداوم ال ا اواردة عليها ااا،

باإلضافة إل قبب عاردات أرباب العميم وقيد ا في سابه إضاافةع إلا شادمات

أشرى ،كم ذلك مقابم أجرة يت ق عليها العرفان أو ي دد بموجأ العر .

ثانياً :اتض ت لنا العبيعة العقدية لل ظ األمين ووجوأ تاوافر أركاان العقاد

األساسية ( الرضا والم م والسبأ) ،وتو لنا إل أن لهذا العقاد ش اارص اماة

تتم م في ما يلي:

 -عقد ال ظ األمين و عقد عيني ال ينعقد إال بتمام تسليم األوراق المالية

م م العقد ،إال أنه نظ اعر ل قدان األوراق المالية لكيانها المادي ،ف ن عملية تسليم

ذ األوراق المالية أ ب ت تتم من شام ت ويم قيود األوراق المالية المودعة

من ساأ العميم لدى مركز اإليدا إل

األمين.

سابه الم توب ت ت سيعرة ال افظ

 -عقد ال ظ األمين عقد شكلي يشترع فيه كتابة العقد ،وتبين لنا أن ذا

الشرع الشكلي يهد

إل

ماية العميم باعتبار العر األضع

ويترتأ عل مشال ته البعان النسبي ي

في العاقة،

يمكن للعميم التمسك به أو التشلي

عن دعوى البعان من شام إجازة العقد.
 -أما بش وص تجارية العقد فتو لنا إل

أن العبيعة التجارية ألعمام

ال ظ األمين بالنسبة لل افظ األمين أمر واضل ،بيد أن األمر مشتل

عندما

يتعلق بالعبيعة التجارية لهذ األعمام بالنسبة للعميم ،فشل نا إل أنه ،كقاعدة
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عامة ،أعمام ال ظ األمين ي أعمام مدنية ب كم ما يتها الذاتية وال تكون

تجارية بالتبعية إال عندما تتم من قبم تاجر وتتعلق بنشاعه التجاري .وأشرنا إل

وجوأ الت رقة بين ال ام التي يبرم فيها عقد ال ظ األمين بمعزم عن أي عقد

آشر ،وبين ال ام التي يبرم فيها عقد ال ظ األمين بمناسبة عقد تداوم.

 عقد ال ظ األمين عقد معاوضة يرتأ التزامات متقابلة في ذمةالمتعاقدين ،و و بات في الوقت ال ار ن عقداع من عقود اإلذعان ألن إيدا

األوراق المالية لدى أمناء ال ظ أ بل أم اعر م روضاع بموجأ القانون بدونه ال
يتمكن العميم من القيام بحي عمليات تداوم عل األوراق المالية العاردة له.

ثالثاً :إن األوراق المالية بشكلها الجديد عبارة عن أموام منقولة يمكن أن

تكون م اع ل ق عيني أ لي يستقم عن ق الملكية بمقوماته الشا ة وترجع
ذ المقومات إل

أنه يقع عل

شيء غير مادي .أما فيما يتعلق بالعبيعة

القانونية لعقد ال ظ األمين فشل نا إل

أن لهذا العقد عبيعته الشا ة التي

تميز عن غير من العقود الشبيهة كالوديعة والوكالة ،وأن قيام المشر بتنظيمه

في ن وص شا ة في قانون األوراق المالية والتعليمات ال ادرة بمقتضا قلم
من أ مية الرجو إل القواعد العامة في القانون المدني.

رابعاً :لقد أ ر زوام الكيان المادي لىوراق المالية في مضمون التزامات

ال افظ األمين .فبعد العمم بنظام اإليدا المركزي بات مضمون التزام ال افظ
األمين ب ظ األوراق المالية مشتل اع في جو ر عن االلتزام بال ظ في ظم

النظام التقليدي الذي كان يستند عل الوجود المادي لىوراق المالية ،إذ لم يعد

االلتزام بال ظ من باع عل

ماية األوراق المالية من الضيا والسرقة والتل

وأ بل التزام ال افظ األمين من باع عل قيد األوراق المالية في ساأ العميم
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وقيد ال ركات الواردة عل

تلك األوراق .أما االلتزام ب دارة األوراق المالية فقد

أ بل من االلتزامات األ لية الناجمة عن عقد ال ظ األمين ولم يعد من
االلتزامات التبعية كما كان الوضع عليه قبم العمم بنظام اإليدا القيدي ،ي

إن إيدا األوراق المالية لدى مركز اإليدا بات أم اعر م روضاع بموجأ القانون.
أما عن االلتزام بالرد فتبينا أنه ،ومنذ أن فقدت األوراق المالية كيانها المادي،

أ ب ت آلية تن يذ االلتزام مشتل ة تماماع عن السابق وتتم الياع من شام عملية
ت ويم قيود األوراق المالية العاردة للعميم إل

ساأ العميم الشش ي أو

ساأ العميم ت ت سيعرة افظ أمين آشر.
خامساً :إن فقدان األوراق المالية لكيانها المادي وت وم عبيعتها من مام
معين بالذات إل مام م لي لم ِ
ة األولوية في
يؤد إل سلأ العميم المود
ام إفا

ال افظ ذلك أن المشر األردني أعع

العميم المود

ال ق

باسترداد أوراقه المالية المودعة بعيداع عن م از مة دارني ال افظ األمين.
التوصيات:
أوال :نو ااي المش اار األردن ااي بالت اادشم ،علا ا غا ارار التشا اريعات المربي ااة،
بن ااوص تش اريعية ت

اايلية ودقيقااة لتتماش ا مااع التعااور القااانوني لعقااد ال ااظ

األمين .وبشاكم شااص إدراج ناص يتضامن تو اي اع دقيقااع ل قاوق العميام الماود

عل ا ا األوراق المودعا ااة فا ااي ا ااام إفا ااا

قضارية.

ال ا ااافظ األما ااين أو شضا ااوعه لتسا ااوية

ثانياً :نو ي ب لماء ال قرة أ من نص المادة  41من تعليمات الترشيص

واالعتماد للشدمات المالية
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واإلجراءات الازمة ل ظ األوراق المالية ،و مايتها من السرقة وال ريق وأي
مشاعر أشرى سأ ال اجة التي ال تنسجم مع نظام اإليدا المركزي الذي
درت التعليمات السابقة لتعزيز .

ال اع :وجوأ عمم يرة األوراق المالية عل

إلزام أمناء ال ظ تضمين بند

شاص في ات اقية التعامم المبرمة مع العماء يبين دود

بالت ر
إجابة

ا يات ال افظ األمين

في األوراق المالية العاردة للعميم نيابةع عنه في األ وام التي تستوجأ

ري ة من قبله وتعذر ال

بسبأ غيابه.

وم عل

تلك اإلجابة إما لسكوت العميم أو

رابععا :نو ي بتدشم المشر لت ديد نعاق مضمون التزام ال افظ األمين

باإلعام في مواجهة عميله وبيان ال االت التي يلزم فيها ال افظ األمين بتقديم

ن ي ة لعميله ،وذلك منعاع لنشوأ النزاعات بهذا الش وص وت اوت ال لوم

القضارية التي ت در بش و ها.

تم بحمد اهلل،،،
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قائمـة املراجـع
المراجع باللغة العربية:

 أشر الضبع ،تسوية عمليات البور ة ،دار النهضة العربية ،م ر.1116 ، -إليا

نا ي  ،وديعة ال كوك واألوراق المالية في الم ار دوايجار الشزارن

 -رشا

عاأ ،النظام القانوني ألمر البور ة ،دراسة قانونية مقارنة ،مجلة

ال ديدية  ،سلسلة أب ا قانونية مقارنة ،بيروت.2112 ،

أب ا

اليرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،1116 ،العدد ،14

مجلد  ،2ص .277

 -سعيد سي

الن ر ،دور البنوك التجارية في است مار أموام العماء ،دراسة

تعبيقية ت ليلية ،مؤسسة شباأ الجامعة ،االسكندرية.1111 ،

 عاشور عبد الجواد ،دور البنك في شدمة األوراق المالية دراسة مقارنة فيالقانونين الم ري وال رنسي ،دار النهضة العربية.1112 ،

 -عبا

ال ار

عمان.1112 ،

وجورج زبون ،المدشم إل علم القانون ،دار ال قافة للنشر،

 علي جمام الدين عوب ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مكتبة النهضةالعربية ،القا رة.2166 ،

 فارق م مود الشما  ،اإليدا الم رفي ،اإليدا غير النقدي دراسة قانونيةمقارنة ،ج ،1دار ال قافة للنشر والتوزيع  ،1122ع.2

 -م ع

كمام عه ،العقود التجارية وعمليات البنوك ،منشورات ال لبي،

 ،1117ع.2

 ممدوب ارشيدات ،تداوم األوراق المالية في القانون األردني ،بدون دار نشر،عمان.1121 ،
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[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss60/3

Farah and Hattab: ???? ????? ??? ????? ?????? ?? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ??? ??????? ???????

] رشا حطاب. أمحد قاسم فرح ود.[د

 دراسة قانونية، إدارة م افظ األوراق المالية ل ساأ المير، شام ال ضلي.1114 ، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،مقارنة
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