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 الملخص

التجارة، و إن المسؤولية المدنية لمجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامة من الدراسات المهمة للعمل 

ألنها تقوم على تطوير التجارة عن طريق وضع قوانين تضبط العملية التجارية وتضبط المخالفين بهذا العمل 

الوطني ألنه في القانون المنظم يوجد عمل تجاري ممتاز. ونهدف في هذه الدراسة تحديد  االقتصادوتدعم 

العامة، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف ال  المسؤولية المدنية ألعضاء مجلس االدارة في الشركة المساهمة

بد من معرفة الطبيعة القانونية لمجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامة وطبيعة العالقة بينه وبين الهيئة 

العامة للمساهمين والشركة والغير وما هي أسباب قيام المسؤولية المدنية لمجلس اإلدارة في الشركة المساهمة 

ظنا خالل هذه الدراسة بعض النقص في التشريع األردني بالرغم من التطور في هذا المجال، ولذلك العامة، والح

يجب معالجة وإعادة النظر في بعض أحكامه التي يوجد فيها نقص أو ضعف من أجل عملية تجارية متطورة 

أو داخله والتشريع وفعالة ذات نظام قانوني ممتاز تؤدي إلى استقطاب المستثمرين سواء من خارج األردن 



الممتاز يولد قانون كذلك ممتاز عندها يشعر كل من المستثمرين في الشركات باألمن واألمان القانوني الذي 

 هو المراد في العملية التجارية.
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Abstract 

The civil liability of the Board of Directors of the Public shareholding company is 

one of the significant studies of business and trade, because it is based on the 

development of trade through setting up laws which controls each of the trade 

process and the violators who commit any infringement, not to mention that these 

laws are concerned with backing up the national economy because there are good 

businesses at the organized law. 

In this study, we aim to determine the civil liability for the members of the Board of 

Directors of the Public Shareholding Company, in order to reach this aim it is 

necessary to know the legal nature of the board of directors in the public 

shareholding company, and the type of the relation between the board of director 

and the general assembly for consumers and between the company and the others. 



In addition to recognizing the reasons for the civil liability of the board of directors 

in the public shareholding company. 

We have noticed during this study such of deficiency in the Jordanian legislation 

despite of the development in this field, therefore these shortcomings are to be taken 

into consideration to get a sophisticated business process with a good lawful systems 

concern with attracting investors whether inside or outside Jordan, a good legislation 

generates a good law and let those investors feel safe and secure which are the goal 

of the trade business.   

 


