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 البحث ملخص

 
 األمر القا و ية، العموم في  نبياً  الجديدة المواضيع من المالية قرااألو محافظ إدارة موضوع يعتبر
 .الموضوع هذا لت ظيم الدول من العديد تشريعات في كافية قا و ية  صوص وجود عدم إلى أدى الذي

 المحفظة، ومدير العميل بين ق الماليةرااألو محفظة إدارة عقد يثيرها التي القا و ية المشاكل وتتعدد
 .المالية قرااألو محفظة لمدير المد ية المنؤولية وهو أال المشاكل هذه أهم أحد البحث هذا ت اول وقد
 إلى العودة ي الع أوجب مما الموضوع بهذا الخاصة ال صوص من تماماً  النوري التشريع خال وقد

 الفقهية ءراواآل القا و ية بال صوص االنتئ اس مع العقدية، بالمنؤولية المتعمقة العامة ال صوص
 ل تمكن ومصر، كفر نا المجال هذا في تجربة لديها التي الدول في المقار ة القضائية واالجتهادات

 مع يتوافق بما النوري التشريع في العقدية بالمنؤولية المتعمقة العامة ال صوص هذه توفيق من
 .المالية قرااألو محفظة مجال
 

 

Abstract 

 
The subject of portfolio management is considered one of the topics which 

are relatively new in legal science, which led to a lack of adequate legal 

rules in legislations of many countries to regulate this issue. There are 

various legal problems raised by the contract of securities portfolio 

management between the client and the portfolio manager. This research 

addresses one of the most important problems, namely the civil liability of 

the portfolio manager. The Syrian legislation doesn’t include any specific 

regulation on this subject which makes it necessary to depend on the general 

rules related to the contractual liability, and to take advantage of the 

comparative regulations, court decisions and jurisprudence in the countries 

that have experience in this field such as France and Egypt to be able to 

reconcile the general rules related to contractual liability in the Syrian 

legislation in line with the scope of Securities Portfolio. 

 


