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 :الممخص

 ويعتبر بيا، يؤمف التي المجتمع لقيـ اصادقً  انعكاسا المدنية المسئولية تعد
 المشرع استند قدو  فيو، والقانوني ماعياالجت الوعي لنضج امقياسً  قواعدىا تطور
 حيث ،(1)المدنية المسئولية قواعد تأسيس في اإلسالمي الفقو عمى المصري المدني
 مغاير بفعؿ أو مشروع غير بفعؿ الضرر إحداث ىو المسئولية أساس أف قرر

 يمتـز وأن إلي المصري المدني القانوف مف 164 ،163 المادتيف في وأشار لمقانوف،
 .مميز وىو خطأه إلى راجعا لمغير ضرر سبب مف كؿ بالتعويض

 تحديد مفادىما اساسيتيف نقطتيف عمى الضوء تسميط الى البحث ىذا ييدؼ
 وتحديد المساىمة، شركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية وأركاف طبيعة

 بإضافة رحاتمقت تقديـ مع المنتدب، لمعضو المدنية المسئولية وحاالت خصائص
 المنتدب العضو مف كؿ بعالقة الخاصة القانونية النصوص بعض وحذؼ وتعديؿ
 .اخرى جية مف المساىمة والشركة جية مف اإلدارة مجمس وأعضاء

 المدنية المسئولية حاالت إلى استنادا النتائج مف عديد الى البحث توصؿ وقد
 بأجر وكيؿ المنتدب العضو يعد" انو أىميا ومف المساىمة شركة في المنتدب لمعضو
 لمشركة ممثال واعتباره بالشركة المنتدب العضو لعالقة القانونية لمطبيعة كتكييؼ

 منيا يرجى التي التوصيات بعض تقديـ وكذلؾ ،"اعتبارية كشخصية المساىمة
 المساىمة الشركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية طبيعة تحديد في اإلسياـ

 تحديد عمى صراحة النص" أىميا ومف دقة اكثر بشكؿ العربية رمص جميورية في
 ".الشركة عف بأجر الوكيؿ بمثابة بأنو المنتدب لمعضو القانونية الطبيعة

 

 

 المساىمة الشركات المدنية، المسئولية المنتدب، العضو: الدالة الكممات
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Abstract: 

Civil responsibility is a true reflection of the values of the society in which 

they believed, the development of civil responsibility’ rules is considered a 

measure of the maturity of social and legal awareness in it, the Egyptian civil 

legislator relied on Islamic jurisprudence in establishing the rules of civil 

responsibility, where he decided that the basis of responsibility is to cause harm by 

an unlawful act or an act Contrary to the law, also indicated in Articles 163 and 

164 of the Egyptian Civil law that, everyone who causes harm to others is 

obligated to pay compensation due to his mistake while he/she responsible. 

This research aims to highlight two basic points, first, determine the nature 

and pillars of civil responsibility for the managing director in joint-stock 

companies, also, define the characteristics and types of civil responsibility for the 

managing director, in addition, proposals to add, amend and delete some Articles 

related to the relationship of the managing director and/or members of the board of 

directors on a side and the company joint-stock from the other side. 

This research has many results based on the civil responsibility of the 

managing director in the joint-stock company, the most important of which is that 

“As an adaptation to the legal nature of the relationship of the managing director of 

the joint-stock company the managing director is considered as “paid 

representative” and considering him a representative of the joint-stock company as 

a legal person”, as well as this research providing many recommendations that are 

intended to contribute to defining the nature of the managing director's civil 

responsibility in the joint-stock companies in the Arab Republic of Egypt more 

precisely, the most important of which is "the explicit provision to specify the legal 

nature of the managing director as being a paid representative for the joint-stock 

company." 
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 :مقدمة
 ظؿ في الكبرى بالمشاريع لمقياـ مالئمة األكثر اإلطار المساىمة شركات تعد 

 أكثر مف يعتبر الشركات مف النوع ىذا أف إلى باإلضافة ىذا الحديثة، االقتصاديات
حكامً  اتعقيدً  الشركات صور  لشركات المثمي الصورة خاللو مف تتشكؿ حيث ،اوا 

نما الشخصي اراالعتب عمى تقوـ ال التي األمواؿ  ما إذ المالي، االعتبار عمى تقوـ وا 
 الشركة نجاح أف كما شخصيتيـ، وليس لممساىميف المالية المساىمات ىي فييا ييـ

 فييا يبذلو قد ما عمى وليس المحققة، األرباح ومقدار تزاولو الذي النشاط بنوع مرىوف
دارة وعمؿ جيد مف المساىموف أولئؾ  في المدنية لمسئوليةا أف ونجد شئونيا، في وا 
 وأعضاء المنتدب العضو تصرفات بو توزف الذي الميزاف بمثابة تكوف المساىمة شركة
 .(2)الشركة إدارة في عاتقيـ عمى الممقاة بالواجبات إخالليـ عند اإلدارة مجمس
 : البحث أهمية

 قبؿ مف تعينو تـ متي القانونية الصفة يحمؿ لإلدارة المنتدب العضو إف
 المتعمقة القرارات كؿ عف المسئوؿ فيصبح الشركة، داخؿ بميامو لمقياـ دارةاإل مجمس
 التكيؼ إلي يشير لـ المشرع أف إلى نشير أف الميـ ومف لمشركة التنفيذية باإلدارة
 العضو مسئولية حاالت يحدد لـ أنو كما بالشركة، المنتدب العضو لعالقة القانوني
 المدنية المسئولية دراسة الباحثة دعى مما اإلدارة، مجمس أعضاء وكذلؾ المنتدب
 المساىمة شركات في المنتدب لمعضو
 :البحث أهداف

 :إلى البحث ىذا ىدؼ

 .المساىمة شركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية طبيعة بياف -1
 .المساىمة شركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية أركاف تحديد -2

 .المنتدب لمعضو المدنية وليةالمسئ خصائص إيضاح -3

 .المنتدب لمعضو المدنية المسئولية حاالت تحديد -4
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 :البحث موضوع اختيار أسباب

 العضو بيف العالقة تكييؼ محاولة إلى الموضوع اختيار أسباب ترجع
 إلى وصوال المنتدب لمعضو المدنية المسئولية صور عمى والتعرؼ بالشركة الممنتدب
 .المساىمة شركات في المنتدب لمعضو المدنية ليةالمسئو  حاالت تحديد

 : البحث مشكمة

 القانوني التكييؼ قاطع بشكؿ يحدد لـ المشرع أف إلى البحث مشكمة ترجع
 المنتدب لمعضو المدنية المسئولية حاالت يحدد لـ كما بالشركة، المنتدب العضو لعالقة

 .المساىمة الشركة في هودور  المنصب ىذا أىمية مف الرغـ عمى المساىمة شركة في
 : الدراسة منهجية

 ىذه إتماـ خالؿ تحميمي وصفي مختمط منيج عمى فيو الباحثة اعتمدت
 بمثيمتيا المساىمة بشركة الخاصة المصري التشريع قوانيف بعض ومقارنة الدراسة،
 إثراء أجؿ مف وذلؾ والسعودي، واألردني الكويتي القانوف اخصوصً  العربية بالقوانيف
 .المساىمة شركة إدارة في التوجيات بمختمؼ واإللماـ الدراسة عموضو 

 :البحث تساؤالت

 في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية حوؿ التساؤؿ مف عديد البحث يثير
 عف الشركة مسئولية ومامدى المسئولية؟ ىذه طبيعة ىي ما: وىي المساىمة شركة
 المنتدب لمعضو المدنية ليةالمسئو  وصور خصائص ىي وما المنتدب؟ العضو أعماؿ

  المساىمة؟ شركات في
 : الدراسة نطاق

 ،1981 لسنة 159 رقـ المصري الشركات قانوف عمى ترتكز الدراسة ىذه
 .ـ 1948 لسنة( 131) رقـ المصري المدني والقانوف
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 : الدراسة خطة

 تنقسـ والتي مطمبيف عمى مبحث كؿ يحتوي مبحثيف، إلى الدراسة ىذه تنقسيـ 
 والتوصيات النتائج مف عديد وضع تـ الدراسة نياية في الفروع مف عدد إلى ىابدور 
 :كالتالي الدراسة خطة فكانت الباحثة ليا توصمت التي

 المساهمة شركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية مضمون: األول المبحث

  المنتدب لمعضو المدنية المسئولية طبيعة: األوؿ المطمب

  المنتدب لمعضو المدنية المسئولية أركاف: يالثان المطمب
 .المنتدب لمعضو المدنية المسئولية صور خصائص: الثاني المبحث

  المنتدب لمعضو المدنية المسئولية خصائص: األوؿ المطمب

  المنتدب لمعضو المدنية المسئولية صور: الثاني المطمب

 .الدراسة وتوصيات نتائج

 :األول المبحث
 المساهمة شركات قي المنتدب لمعضو المدنية المسئولية مونمض

 أعضاء شخصية عف المستقمة (3)القانونية شخصيتيا المساىمة لشركة فإ
 باكتسابيا إال يبرز لف االقتصادية الحياة في الحيوي دورىا أف إال إداراتيا، مجمس
 اقانونً  يكمفوف الذيف ممثمييا ةإراد وفؽ إال يتـ لف والذي لمتصرؼ، واإلرادة القدرة

 شركة داخؿ اإلداري اليـر قمة اإلدارة مجمس ويعد ،(4)الشركة إرادة عف بالتعبير
 بمياـ لمقياـ االختصاصات بعض المنتدب لمعضو اإلدارة مجمس ويمنح المساىمة

 لو المخولة الواسعة والسمطات المنتدب العضو رئيس صالحيات أف إال الفعمية، اإلدارة
 عنيا تنجـ أخطاء المنتدب العضو يرتكب فقد القانونية، المساءلة عف بمعزؿ تجعمو ال

 سوؽ قانوف أو الشركات قانوف في عمييا المنصوص الجرائـ تحت تندرج ال أضرار
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 الحالة ىذه وفي مدنية طبيعة ذات األخطاء ىذه تكوف إنما األخرى، القوانيف أو الماؿ
 إلى المبحث ىذا تقسيـ يتـ سيتـ لذا المدنية ئوليةبالمس المنتدب العضو ذمة تنشغؿ

  التالييف المطمبييف
 :األول المطمب

 المساهمة شركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية طبيعة

 ااتفاقً  أو اقانونً  الغير قبؿ بو التـز بما ردالف يخؿ حيف المدنية المسئولية تقـو
 إما المدنية والمسئولية اإلخالؿ، ىذا عف الناشئ الضرر عف تعويض فيو والجزاء
ما والمضرور، المسئوؿ بيف عقدية رابطة ىناؾ كانت إذا عقدية مسئولية  المسئولية وا 

 المسئوؿ بيف عقدية ةرابط توجد ال عندما فتقـو( التقصيرية المسئولية) الضار الفعؿ عف
 التقصيرية المسئولية ىما المدنية لممسئولية صورتيف ىناؾ تكوف وبذلؾ والمضرور
 .العقدية المسئولية عمى التقصيرية لممسئولية السيادة أف مع العقدية والمسئولية

 :األول الفرع
 بالشركة المنتدب العضو عالقة

 لحساب القانونية والمعامالت التصرفات مختمؼ بإجراء المنتدب والعض يقوـ
 ىذه عف تنجـ لمشركة إداراتو أثناء أخطاء المنتدب العضو يرتكب فقد الشركة،
 العضو مسئولية قياـ ذلؾ عمى ويترتب بينيـ، سببية رابطة وتوجد أضرار األخطاء
 خالؿ مف إال المنتدب لعضوا عمى الممقاة المسئولية طبيعة تحديد يمكف وال المنتدب،

 تصرفاتو، مف المتضرر بالشخص المنتدب العضو تحكـ التي العالقة طبيعة تحديد
 المنتدب العضو لمسئولية الدقيؽ المفيوـ يتضح العالقة ىذه معرفة أساس فعمى

 . بالمسئولية الحكـ أساسو عمى يتـ الذي واإلطار

 المنتدب العضو تحكـ تىال العالقة تحديد حوؿ الفقو اختمؼ ما اوكثيرً 
 مف يجريو فيما الشركة عف وكيال اعتبرتو ما األحكاـ مف الكثير فيناؾ بالشركة،
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 كمفوا الذيف المساىميف إرادة ىي الوكالة ومصدر ،(5)بالشركة خاصة معامالت
 عضو بانتداب اإلدارة مجمس يقوـ ثـ اإلدارة، مجمس أعضاء بتعييف العامة الجمعية

 الشركة، مصالح عمى ويحافظ يسير أف وعميو الفعمية الشركة بإدارة ـلمقيا أعضائو مف
 المعتاد الرجؿ عناية بذؿ مصالحيا وتدبير الشركة إدارة في المنتدب العضو ويمتـز
 المعتاد الرجؿ عناية ببذؿ ادائمً  مطالب بأجر فالوكيؿ بأجر، لإلدارة امنتدبً  كاف متى
 مف يبذؿ أف وعميو"  فييا جاء والتي العامة القواعد توأوجب ما عمى اتأسيسً  وذلؾ
 ينزؿ أف يجوز فال بأجر لإلدارة امنتدبً  كاف إذا إال الخاصة، مصالحة تدبير في العناية

 مكافأت يتقاضى المنتدب العضو كاف ولما ،(6)المعتاد الرجؿ عناية عف ذلؾ في
 بتصريؼ قيامو أثناء يبذؿ أف فعميو الشركة، في عممو تأدية لقاء وبدالت، ومرتبات
 يتولى الذي االقتصادي المشروع أف أال المعتاد، الرجؿ عناية االعتيادية الشركة شئوف
 .(7)المعتاد الرجؿ عناية مف أكبر عناية إلى بحاجة المنتدب العضو إداراتو

 وأيضا بالشركة، ضرر يمحؽ نشاط بأي يقـو ال بأنو المنتدب العضو يمتـز كما
 الشريؾ عمى (8)العامة القواعد فرضت وقد أجمو مف أنشئت الذي لمغرض االفً مخ يكوف أال

 الغرض يخالؼ أو الضرر يمحؽ أف شأنو مف نشاط بأي القياـ عف يمتنع أف عامة بصفة
 العضو عاتؽ عمى يقع أولى باب مف اأساسيً  اواجبً  يعد فأنو اجمو، مف تأسست الذي

 غرض حدود في تصرفاتو تكوف أف تدبالمن العضو عمى يتعيف وعميو (9)المنتدب
 .بالشركة ضرر يمحؽ أف شأنو مف نشاط بأي القياـ عف يبتعد وأف الشركة،

 بنظرية ينادي الذي التقميدي االتجاه وجاىت مف الرغـ عمى أف البعض ويري
 المشرع منيا بو التشريعات غالبية وعمؿ اإلدارة مجمس وأعضاء الشركة بيف الوكالة

 النظرية بيذه األخذ يرفضوف تجعميـ مبررات عدة إلى يستندوف أنيـ إال مصريال
 :يمي فيما ونبينيا

 يمتـز عقد ىو إنو يعرؼ حيث الوكالة عقد تعريؼ مع تصطدـ الوكالة نظرية أف -
 يسمي آخر شخص لحساب قانوني بعمؿ بالقياـ( الوكيؿ) يسمى شخص بمقتضاه

 وجود أي المنتدب، والعضو الشركة بيف عقد ودوج تفترض ىنا فالوكالة ،(األصيؿ)



 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –ط مجمة بحوث الشرق األوس

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 88 

 أف فضاًل  ىذا ،(11)نفسيا إرادة لمشركة ليس إذ موجودة، غير الموكؿ أرادة إرادتيف
 وىذا الوكيؿ، وساطة إلى الحاجة دوف واعمالو تصرفاتو مباشرة يستطيع األصيؿ

 أف يمكنيا وال ،أصاًل  ليا إرادة ال إذ ذلؾ تفعؿ أف يمكنيا فال لمشركة ممكف غير
 .(11)الفعمي المدير بتدخؿ إال أعماليا تباشر

 أعماليـ، نظير مكافأة يتقاضوف الشركة إلرادة ممثموف ىـ اإلدارة مجمس أعضاء إف -
 الوكيؿ فييا يمارس التي التبرع عقود مف أنو الوكالة لعقد العاـ المبدأ أف حيف في

 الوكالة تكوف أف مف يمنع ام يوجد ال بأنو يرى البعض كاف وأف مقابؿ، دوف عممو
 الشركة مصالح تحقيؽ إلى يسعوا اإلدارة مجمس أعضاء أف كما أجر، نظير

 .موكمو مصالح لتحقيؽ يسعى فأنو لموكيؿ بالنسبة أما والغير والمساىميف
 فأنو بالشركة المنتدب العضو عالقة تكييؼ أساسيا عمى يمكف قاعدة ولبناء

 باسـ يتصرؼ المنتدب العضو أف باعتبار كالةالو  أحكاـ عف نستغنى اف يمكف ال
 العضو يجريو بما امعنويً  اشخصً  باعتبارىا ممزمة الشركة فتكوف ،ولحسابيا الشركة
 مف سمطاتو حدود في يتصرؼ أف شريطة ،(12)الغير مع قانونية معامالت مف المنتدب

 نتدبالم العضو عمى تطبؽ وبذلؾ ،(13)أجمو مف أنشئت الذي لمغرض مخالفة غير
 بيذا الشركة وتمتـز الشركة، عف نيابة وتصرفات عقود مف يبـر فيما الوكالة أحكاـ

 ال أف شرط منيا، ضرر الغير لحؽ أف بالتعويض ممزمة تكوف وبالتالي التصرؼ
 بالشخص إال عالقة لو ليست الغير ألف وذلؾ التجاوزات، بيذه اعالمً  المتضرر يكوف

 .(14)أصابو الذي الضرر عف عويضالت اطالبً  عميو فيعود المعنوي،

 :الثاني الفرع
 المساهمة شركة في بالغير المنتدب العضو عالقة

 المنتدب العضو أجراه فيما الغير أماـ مسئولة الشركة أف إلى اإلشارة سبؽ
 أف المنطقي غير مف فإنو المقابؿ في الخاص، لحسابيا أو باسميا تصرفات مف

 القياـ أثناء يرتكبونيا التي األخطاء عف المسئولية مف إلدارةا مجمس أعضاء يتجرد
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 الغير كمصمحة معينة مصالح ضرر إلى األخطاء ىذه أدت إذا بمياميـ،

 أخطاء لدرء ادائمً  بو االحتجاج يمكف ال المعنوية الشخصية غطاء أف غير
 سئوليةم المنتدب العضو فييا يتحمؿ التي الحاالت مف فيناؾ اإلدارة، مجمس أعضاء

 المنتدب العضو وباعتبار ،(15)الوكالة مياـ خارج خطأ وجود الغير أثبت إف شخصية،
 بالتعويض لممطالبة الشركة ذمة عمي يعود أف إال لو ليس الغير فإف الشركة، عف وكياًل 
 المنتدب لمعضو شكمت المالية وذمتيا القانونية بشخصيتيا الشركة فاستقالؿ حقوقو، عف
 ومنيا التشريعات غالبية بأف أثبت الواقع أف إال الغير، مالحقة مف يويحم آمنا ادرعً 

 المدير فيكوف الشركة، إدارة عمى لمقائميف الشخصية المسئولية عمى نصت قد الفرنسي
 .(16)بالغير ألحقو الذي الضرر بجبر ويمتـز أخطائو عف الغير أماـ مسئواًل  الفعمي

 يتعارض منفصؿ خطأ ارتكب متى المنتدب العضو يسأؿ أنو ذلؾ مف ونفيـ 
 إال المنتدب العضو مسئولية إلقامة مجاؿ ىناؾ يكوف فال لذلؾ الشركة، نشاط مع

 ذلؾ عمى تعود أف لمشركة ثـ -الشركة مسئولية - العامة المسئولية عف استثناء
 الغير أصاب الذي الضرر حقيقة كانت إذا المنتدب العضو عمى المدنية بالمسئولية

 .الشخصي المنتدب العضو خطأ سببو

 :الثاني المطمب
 المساهمة شركات في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية أركان

 األحكاـ إلى المنتدب العضو وكذلؾ اإلدارة مجمس أعضاء مسئولية تخضع
 الخطأ وىي المسئولية أركاف فرتوا تستمـز والتي المدنية القوانيف في المقررة العامة

 مف اإلعفاء في المقررة لألحكاـ تخضع كما بينيما، السببية والعالقة والضرر
 المعموـ ومف الغير، وفعؿ المتضرر وخطأ القاىرة القوة وىي تخفيضيا أو المسئولية

 يةالعقد كالمسئولية التقصيرية فالمسئولية وآثارىا أركانيا في المدنية المسئولية اتحاد
 .أحدىما بانتفاء تنتفي أركاف ثالث عمى تقوـ
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 :األول الفرع
 المنتدب لمعضو المدنية المسئولية عناصر كأحد الخطأ عنصر

 ممقاة ميمة الخطأ تعريؼ تركت وقد الخطأ تعريؼ التشريعات معظـ أغفمت
 متباينة تعريفات محاولتيـ عف فنتج الخطأ تعريؼ يحاولوف الذيف الفقياء عاتؽ عمى

 يعيشوف الذي مجتمعيـ ظروؼ وحسب واالقتصادية الشخصية نزاعاتيـ وفؽ تختمؼ
 مف بينيا االختيار أصبح حتى النقد مف التعريفات ىذه مف أي يسمـ ولـ ىذا فيو

 عف الشخص انحراؼ عف عبارة الخطأ أف الفقو مف جانب ويري ،(17)الصعبة األمور
 بواجب إخالؿ" بأنو آخر رأي ويعرفو ،(18)نحراؼاال ليذا إدراكو مع المعتاد السموؾ
 في عنو العقدية المسئولية في الخطأ ركف ويختمؼ (19)إياه المخؿ بإدراؾ مقترف قانوني

 العقدي الخطأ وجود العقدية المسئولية لقياـ يشترط إنو حيث التقصيرية، المسئولية
 أو اكميً  التنفيذ عدـ افك سواء العقد عف الناشئة اللتزاماتو المديف تنفيذ عدـ وىو
 المسئولية لقياـ الموجب لمخطأ بالنسبة أما التنفيذ، عف التأخر ذلؾ في ويدخؿ ،اجزئيً 

 يرتكبو الذي لمخطأ صورتيف نعرض أف ويمكف قانوني، بالتزاـ اإلخالؿ ىو التقصيرية
 الشركة إلدارة المنتدب العضو

 :األولي الصورة

 عمؿ عف اناشئً  خطأ المنتدب العضو كابارت في وتتمثؿ الغالبة الصورة وىي
 بسندات االقتراض أو الشركة ماؿ رأس في تخفيض أو زيادة إجراء مثؿ إيجابي،
 .(21)اعميي المنصوص القانونية اإلجراءات اتباع دوف قرض

 :الثانية الصورة

 أمثمة ومف سمبي سموؾ عف اناشئً  خطأ المنتدب العضو ارتكاب في وتتمثؿ
 المتابعة وعدـ ،(21)إشرافو تحت يعمؿ مف عمى الرقابة المنتدب العضو إىماؿ ذلؾ

  الشركة وأقساـ إدارات جميع في العمؿ سير عمى واألشراؼ
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 مسئوليتو ترتب التي األركاف مف ركف أوؿ المنتدب العضو خطأ يعتبر
 العضو مف الصادر الخطأ جسامة يشترط ىؿ: التساؤؿ ىذا ىنا ويثور المدنية،
 امعيارً  المصري المشرع يحدد لـ أنو إلى نشير أف الميـ مف مسئوليتو؟ لقياـ المنتدب
 الفقو أف إال اإلدارة، مجمس أعضاء أحد أو المنتدب العضو بموجبو يسأؿ الذي لمخطأ
 درجات إلى العممية الناحية مف الخطأ ينقسـ إذ الخطأ، بيف التمييز معيار في اختمؼ
 فيختمؼ جداؿ، محؿ األمر يزاؿ ال إنما منيا، كؿ تمييز عمى الفقياء يتفؽ ولـ متعددة

 .(22)الجسامة بالغ وخطأ جسيـ وخطأ بسيط خطأ بيف ما

 :الجسيم الخطأ عن المنتدب العضو مسئولية

 وأكثرىـ إىمااًل  الناس أقؿ يرتكبو ال الذي الخطأ ىو الجسيـ الخطأ ويعد
 ويحدث النية، حسف مع لتعارضو حكمو وأخذ بالغش الخطأ ىذا ألحؽ وقد ،جياًل 
 صوره ومف األىمية، مف جانب عمى قانونية بواجبات المنتدب العضو يخؿ عندما

 كبير قدر عمى ويكوف الجسيـ الخطأ مف أشد الواقع في أنو إذ"يغتفر ال الذي الخطأ"
 خطأ أو غش مف يأتيو عما مسئواًل  المنتدب العضو ويكوف (23)والخطورة الجسامة مف

 التطبيقات ومف ،(24)المصري المدني القانوف مف( 211/1) رقـ لممادة اطبقً  جسيـ
 عمى المستحقة الضرائب دفع في المنتدب العضو إىماؿ الجسيـ لمخطأ العممية
 العضو يفشى أف أو الضرائب، الستيفاء امواليا عمى الحجز إلى يؤدي مما الشركة،
 .(25)مسئوليةال يشدد اغشً  ذلؾ ويعد منافسة اخرى لشركة الشركة أسرار المنتدب
 :(28)اليسير الخطأ عن المنتدب العضو مسئولية

 متوسط شخص مف يقع ال الذي الخطأ بأنو عادة اليسير الخطأ ويعرؼ
 امجردً ( الخطأ) بمفظ ويوصؼ العادي الخطأ اسـ اأيضً  عميو ويطمؽ والعناية الحرص

 .الجسيـ الخطأ مف خطورة أقؿ يكوف فيو وصؼ كؿ مف

 جري التي المغتفرة، األخطاء عف يسأؿ أال يجب أف ىإل نشير أف الميـ مف
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 تكبيؿ إلى احتمً  يؤدي ذلؾ غير في اتجاه وأي بيا، التسامح عمى التجاري العرؼ
 ألف الشركة، بمصمحة يضر وىذا القرارات، اتخاذ في تردده ثـ ومف المنتدب، العضو

 .(27)الشركة عمى النافعة الفرص بعض تفويت شأنو مف

 الشركة بإدارة قيامو أثناء المنتدب العضو خطأ يعد وفإن ماسبؽ عمى اوتأسيسً 
 المنتدب، العضو مسئولية لقياـ شرط ىو بؿ المدنية، المسئولية موجبات أبرز مف

 تستوجب لمشركة الفعمي المدير بكونو المنتدب العضو مف تصدر التي فاألخطاء
ف ،اضررً  لحقو مف كؿ قبؿ مف مساءلتو  يتضرروا أف يمكف يالذ األشخاص أكثر وا 

 .الشركة ودائني والمساىميف الشركة ىـ المنتدب العضو تصرفات مف

 وجود يدعي فَمف ،(28)الضرر مدعي عاتؽ عمى الخطأ اإلثبات عبء ويقع 
 يحدد وأف يدعيو ما أثبات عميو الشركة، إدارة في المنتدب العضو جانب مف الخطأ
 اإلثبات، طرؽ بكافة يكوف إثباتو فإف مادية واقعة الخطأ أف كما بدقة، الخطأ ذلؾ

 العضو عاتؽ إلى اإلثبات عبء ينقؿ المنتدب، العضو مسئولية تحقؽ وبمجرد
 .الشركة إدارة في منو المطموبة العناية بذؿ أنو إثبات عميو الذي المنتدب

 :الثاني الفرع
 المنتدب لمعضو المدنية المسئولية عناصر كأحد الضرر عنصر

 عمى اقانونً  المفروضة االلتزامات مخالفة أو اإلدارة في الخطأ ارتكاب إف
 المدنية المسئولية لقياـ كافية تكوف لف اإلدارة، مجمس وأعضاء المنتدب العضو
 يكوف بحيث لمضرر، الغير او المساىميف أو الشركة مصمحة تتعرض أف فينبغي
 المضرور، بمصمحة إخالؿ بأنو الضرر يعرؼو  لو، اوانعكاسً  لمخطأ نتيجة الضرر
 وليس امحققً  ضرر يكوف أف المنتدب العضو خطأ عف ينتج الذي الضرر في ويشترط
 .(29)امباشرً  اضررً  يكوف وأف ااحتماليً 

 الفعؿ ىو المدنية لممسئولية القانوني األساس أف إلى نشير أف الميـ ومف
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 المقروف الفعؿ عمى تقوـ ألنيا ضرر،ال بتعويض فاعمة يمـز بالغير ضرر فكؿ الضار
 فالضرر ،المصري المدني القانوف مف( 163) المادة قضت لما اوفقً  واإلىماؿ بالخطأ

 الضرر إثبات عبء ويقع تقصيرية أـ كانت عقدية المسئولية لقياـ الثاني الركف ىو
 ونالحظ العقدية، المسئولية في الدائف وعمى التقصيرية المسئولية في المضرور عمى
 اخطاء مف المضرور الشخص يختمؼ أنو المصري، الشركات قانوف خالؿ مف

 أو المنتدب العضو إلخالؿ نتيجة الشركة المضرور يكوف فقد اإلدارة، مجمس أعضاء
 النظاـ عميو نص ما مخالفة أو الشركات قانوف ألحكاـ اإلدارة مجمس أعضاء
 مف المضرور يكوف وقد بمصالحيا، جسيمة أضرار عميو تبيتر  مما لمشركة األساسي

 المضرور يكوف وقد منيـ، األقمية أـ األغمبية سواء المساىميف المنتدب العضو خطا
 وىو يماد ضرر يكوف وقد الخطأ عف آليو بصفة الضرر ينتج النية، حسف الغير
 (31)يةمال خسارة بو فيمحؽ مالو في أو جسمو في المضرور يصيب الذي األذى

 ضرر يكوف وقد احتمً  سيقع أو فعاًل  وقع أي امحققً  يكوف أف لتحقيقو ويشترط
 غير مصمحة أو حؽ يصيب بؿ المضرور أمواؿ يمس ال الضرر أي وىو ،(31)معنوي
 . (33)مسئولية لقياـ الضرر نوعي بيف المصري المشرع يفرؽ ولـ ،(32)مالية

 فقد المنتدب العضو تتصرفا مف الشركة يصيب الذي الضرر صور تتعدد
 يكوف أف يمكف كما ،(34)بإداراتيا القائـ الشركة ماؿ رأس عمى اواقعً  الضرر يكوف

 صدر باطؿ بعمؿ تأثرىا أو باطؿ بعقد االرتباط عف اناشئً  الشركة عمى الواقع الضرر
 .(35)وائتمانيا التجارية سمعتيا في أصابيا ضرر عنو ونشأ المنتدب العضو عف

 عف بالتعويض المنتدب العضو مساءلة إمكانية مدى عف ىنا التساؤؿ يثور
 المنتدب العضو مطالبة عقاًل  يمكف ال بداية منو؟ الواقعة المباشرة غير األضرار

 ترتب قد منو تصدر التي فاألخطاء منو، الواقعة األضرار جميع عف بالتعويض
 مباشرة، عنيا ينتج الذي الضرر عند الوقوؼ يتعيف لذا قريبة، وأخرى بعيدة اأضرارً 
 الذي ىو (36)المباشر الضرر أف تقصيرية، أو عقدية المدنية المسئولية في المبدأ ألف
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 بو، الوفاء عف التأخر أو بااللتزاـ الوفاء لعدـ الطبيعية النتيجة وىو محدثو عنو يسأؿ
 يعتبر ال ذلؾ وعمى بالتعويض، التزامو عميو ويقتصر مسئوليتو عنده تقؼ ولذلؾ
 يقعده بأذى ضار فعؿ بسبب يصاب كمف (37)لمتعويض اموجبً  المباشر غير الضرر

 وفاتو، إلى يؤدي اشديدً  احزنً  أصابو لما فيحزف عميو ديونو تتراكـ ثـ ومف العمؿ عف
 وعمة عنيا مسئواًل  الفاعؿ يكوف وال الضار لمفعؿ مباشر غير اضررً  تعتبر ىنا فالوفاة
 .والضرر عؿالف بيف السببية رابطة انقطاع ذلؾ

 :الثالث الفرع
 لمعضو المدنية المسئولية عناصر الكتمال الضرر الخطأ بين السببية العالقة

 المنتدب

 اتصاؿ أو عالقة توجد أف معناىا والضرر، الخطأ بيف السببية العالقة أف
 أصاب الذي والضرر عنو، المسئوؿ الشخص أصاب الذي الخطأ بيف مباشر

 عندما إال معاممو تتضح ال والذي الخطأ، عف مستقؿ ركف وىي المضرور، الشخص
 ما اغالبً  الخطأ بإثبات يكمؼ عندما المتضرر أف ذلؾ اإلثبات، واجب الخطأ يكوف
 الخطأ فإثبات وبالتالي الضرر، إحداث في السبب ىو يكوف خطأ إثبات إلى يمجأ
 .(38)المسئولية ركني بيف نسبي اطارتب وجود أي السببية لمعالقة اإثباتً  يكوف

 الذي الخطأ عف اناتجً  الضرر يكوف أف ىو السببية العالقة تعني وبذلؾ 
 نفي يمكف وال والضرر، الخطأ بيف ما مباشرة عالقة وجود أي المنتدب، العضو ارتكبو
 قد الضرر أف المنتدب العضو ثبت إذا إال الضرر عف المنتدب العضو خطأ اتصاؿ

 خطأ أو القاىرة القوة أو المفاجئ كالحادث فيو، لو يد ال أجنبي سبب عف نشأ
 فالسبب المنتدب، العضو عف المسئولية وجو ينتفي الحالة ىذه في إذ المضرور،
 الضرر وقوع إلى أدت التى ىي الظروؼ أف بحيث ،(39)السببية رابطة يعدـ األجنبي
 .المنتدب العضو تصرؼ وليس
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 الحرجة شؿ في تتسبب التي األزمات زيادة عمى السياسية الظروؼ تؤثر فقد
 أو دفعيا، المنتدب لمعضو يمكف ال قاىرة قوة الظروؼ ىذه تكوف بحيث االقتصادية،

 ىذه كانت فأف اإلنتاج في الشركة عمييا تعنمد مواد استيراد تمنع قوانيف تصدر
 تقـو الف السببية، العالقة انعدمت الضرر وقوع إلى أدى الذي السبب ىي األحداث
 السبب يكف لـ المنتدب العضو تصرؼ ألف وذلؾ عندئذ، المنتدب العضو مسئولية
 حدوث عمى أساسي بشكؿ أثرت التي ىي الظروؼ إف بؿ لمضرر، المنتج أو المباشر
 كاف بحيث المنتدب العضو خطأ وليس الغير، او المساىميف أو الشركة عمى الضرر

 .الضرر إحداث في المنتدب العضو خطأل ااستغراقً  األكثر األجنبي السبب ىو

 :الثاني المبحث
 المنتدب لمعضو المدنية المسئولية وصور خصائص

 تميزىا بخصائص المساىمة شركة في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية تتسـ
 تضامنية المنتدب العضو ئوليةمس تكوف وقد العادييف، باألشخاص المتعمقة غيرىا عف
 الختالؼ اتبعً  المنتدب لمعضو المدنية المسئولية طبيعة وتختمؼ فردية، تكوف وقد

 اأيضً  يختمؼ األحواؿ تمؾ وبحسب( الغير المساىميف، الشركة،) المتضررة الجية
 منيا الغاية إلى الوصوؿ إلى الدراسة عمى افحرصً  ليذا لمسئوليتو، القانوني األساس

 المدنية المسئولية لنوع الدقيؽ التحديد اوأيضً  المسئولية، ىذه خصائص تحديد مف دالب
 .ةالمتضرر  الجية باختالؼ وذلؾ المساىمة، شركة إلدارة المنتدب لمعضو

 :األول المطمب
 مةالمساه شركة في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية خصائص

 بالتضامف، أو اإلنفراد وجو عمى القانونية لممسألة محاًل  المنتدب العضو يكوف
 مجمس أعضاء بيف المساىمة شركات في المنتدب لمعضو التضامنية المسئولية وترجع
 مف( 77) رقـ المادة بو قضت ما حسب الشركة إلدارة الجماعي الطابع إلى اإلدارة
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 الشركة إدارة يتولى "عمى نصت حيث 1981 لسنة 159 رقـ المصري الشركات قانوف
 الجمعية تختارىـ ثالثة عف يقؿ ال االعضاء مف عدد مف يتكوف ادارة مجمس
 إذا المسئولية في المفترض التضامف أقامة العدؿ مف وليس ،.................."العامة
 ال الذي عضوال أف كما اإلدارة، مجمس اعضاء مف واحد عضو جانب مف الخطأ صدر
 المدني القانوف مف( 167) رقـ المادة في وارد ىو ما وفؽ مسئوليتو تقـو ال خطأ يرتكب

 .المشروعة غير أعمالو عف مسئواًل  الشخص يكوف بأف تقتضي والتي المصري

 :األول الفرع
 المساهمة شركة في المنتدب لمعضو التضامنية المسئولية

 159 رقـ بالشركات الخاص المصري القانوف في التضامف مصدر أف الشؾ
 الجماعي الطابع إلى انظرً  اإلدارة مجمس اعضاء بيف المشترؾ الخطأ ىو 1981 لسنة
 عمى المصري الشركات قانوف في يستدؿ لـ أنو إلى اإلشارة وتجدر ،(41)الشركة إلدارة
 عمى وذلؾ اإلدارة، مجمس أعضاء بيف المسئولية في التضامفب يقضي قانوني نص

 إدارة مجمس ألعضاء التضامنية المسئولية أقر حيث السعودي الشركات نظاـ خالؼ
 أعضاء أف عمى بالنص( 76) المادة فجاءت صراحة، عمييا ونص المساىمة شركات
 الرجوع لممضرور يكوف بحيث مف أخطائيـ عف مسئوليتيـ في متضامنيف المجمس

 حؽ مراعاة مع ،اجميعً  عمييـ أو بالتعويض لمطالبتو المجمس أعضاء مف أي عمى
 إلى وبالرجوع التعويض، بقيمة المطالبة في االعضاء باقي عمى بالرجوع العضو
 في المنتدب لمعضو المدنية المسئولية تكوف قد فأنو المدني القانوف في العامة القواعد
 المصري المدني القانوف مف( 717) المادة لنص اقً طب تضامنية، المساىمة شركات
 الوكالة كانت متى بالتضامف مسئوليف كانوا الوكالء تعدد إذا" أف عمى نصت حيث
 شركة في اإلدارة مجمس اعضاء وكالة أف في شؾ مف وما ،"لالنقساـ قابمة غير

 بيف وروالتشا لمرأي تبادؿ إلى ويحتاج بالضرورة، جماعي عمؿ وبحؽ تعد المساىمة
 .باألغمبية قراراتو تصدر والذي اإلدارة مجمس أعضاء كافة
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 إعطاء حاؿ في اإلدارة مجمس ألعضاء التضامنية المسئولية يترتب وعميو
 والنظاـ لمقانوف مخالؼ بالغش مشوب عمؿ بإجراء المنتدب لمعضو ترخيص المجمس
 وكذلؾ المذكور، العمؿ في المنتدب لمعضو اشريكً  المجمس يصبح إذ لمشركة األساسي

 متى المسئولية في اإلدارة مجمس أعضاء باقي مع متضامف المنتدب العضو يكوف
 التضامنية اإلدارة مجمس أعضاء مسئولية وتنعقد بؿ جماعي، أو مشترؾ خطأ ارتكبوا
 باقي إىماؿ بشرط ولكف سمطاتو، وتجاوز معيف بعمؿ المنتدب العضو قاـ متى

 .(41)الخطأ ىذا في شركاء ويكونوا تصرفاتو عمى الرقابة في بعضيـ أو األعضاء
 مف اآلراء بإجماع اإلدارة مجمس مف صادر قرار عف الناشئ الضرر ويعتبر

 يتعمؽ فيما المجمس أعضاء بيف التضامف يستتبع ثـ ومف المشترؾ، الخطأ قبيؿ
 القانوف مف( 169) المادة تنص ذلؾ وفي القرار، ىذا عف الناتج الضرر بتعويض

 في متضامنيف كانوا ضار عمؿ عف المسئولوف تعدد إذا: أنو عمى المصري نيالمد
 القاضي عيف إذا إال بالتساوي بينيـ فيما المسئولية وتكوف الضرر، بتعويض التزاميـ
 في التضامف لمبدأ خالليا مف تعرض حالة وثمة التعويض، في منيـ كؿ نصيب

 إذا حالة وىي المصري، كاتالشر  قانوف في اإلدارة مجمس أعضاء بيف التعويض
 يعزى مف تعدد حالة وفي بأنو قضي وحيث األعضاء، ىؤالء عف باطؿ قرار صدر
 .(42)بينيـ فيما بالتضامف التعويض عف مسئوليتيـ تكوف البطالف سبب إلييـ

 أال متساوية، المجمس ألعضاء تضامنية المسئولية تكوف تقدـ ما عمى وبناءً 
 ارتكبو، الذي الخطأ جسامة بحسب المسئولية في منيـ ؿك يحدد أف لمقاضي يجوز أنو
 أكثر المنتدب العضو مف أو المجمس رئيس مف الصادر الخطأ القاضي يعتبر فقد

 .(43)األساس ىذا عمى المسئولية فتوزع األعضاء مف غيره خطأ مف جسامو
 التضامنية المسئولية ىذه يدفع أف اإلدارة مجمس أعضاء مف أي يستطيع وال

 وأساس فيو، الخاطئ القرار اتخذ الذي المجمس اجتماع في واشتراكو مساىمتو ـبعد
 يستوجب الذي اإلىماؿ قبيؿ يعد مقبوؿ عذر تقديـ دوف الحضور عدـ أف ذلؾ

 يكف ولـ يعمـ، لـ أنو العضو يثبت أف التضامنية المسئولية ىذه لدفع ويشترط مسائمتو،
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 العضو يسأؿ أف سبؽ مما ونفيـ طأ،الخ وقوع يمنع عمؿ بأي القياـ مقدوره في
 خاطئ تصرؼ في اإلدارة مجمس أعضاء باقي مع أشترؾ إذا بالتضامف المنتدب
 استثناء يوجد وال التضامنية لممسئولية يخضعوف سوؼ فأنيـ بضرر، الشركة أصاب
 :الحصر سبيؿ عمى حالتيف في إال ذلؾ عمى

 بإجماع اصادرً  اررً ض ألحؽ والذي المجمس مف الصادر القرار كاف إذا -1
 محضر في اعتراضو وأثبت المنتدب، العضو عارضو قد األغمبية،
 .(45)القرار ىذا عف يسأؿ فال ،(44)الجمسة

 بعذر الضار القرار فييا صدر التي الجمسة عف غائبا المنتدب العضو كاف إذا -2
 .المسئولية مف ينفمت الحالة ىذه في فيستطيع مقبوؿ،

 :الثاني الفرع
 المساهمة شركة في المنتدب لمعضو لعضو فردية المسئولية

 عف التضامف وجو عمى مسئواًل  يكوف وال أفعالو، عف الفرد يسأؿ أف األصؿ
 مالـ مفترض، غير التضامف فإف المسئولية في المسئوليف تعدد حالة وفي غيره، أفعاؿ
 بقوليا العامة القواعد بو قضت ما وىذا بذلؾ، يقضي القانوف في نص أو اتفاؽ يوجد

نما يفترض، ال المدينيف بيف أو الدائنيف بيف التضامف  نص أو اتفاؽ عمى بناءً  يكوف وا 
 أعضاء مف عضو عمى المسئولية تقع قد إنو إلى اسابقً  أشارنا كما ،(46)القانوف في

 اإلدارة فأعماؿ لممسئولية، الموجب التصرؼ أو ؿالعم في اشتركوا الذيف اإلدارة مجمس
 أعضاء جميع عنيا يسأؿ مجتمعوف، اإلدارة، مجمس أعضاء يجرييا أف يجب التي

 يشترؾ، لـ أـ اإلدارة مجمس عضو فييا أشترؾ سواء مشتركة، مسئولية اإلدارة مجمس
 .المسئولية الموجب التصرؼ بالقرار عممو إمكاف عدـ أثبت إذا إال

 تكوف الحالة ىذه وفي الشركة، إدارة في خطأ المنتدب العضو تكبير  وقد
 عمى ومثاؿ اإلدارة، مجمس أعضاء باقي اشتراؾ دوف فردية المنتدب العضو مسئولية

 الرجوع فيجوز اإلدارة، مجمس مف لو المقررة السمطات المنتدب العضو تجاوز ذلؾ
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 المنفردة بإرادتو قرار اذالتخ نتيجة الشركة أصاب الذي الضرر عف بالتعويض عميو
 أف المقبوؿ غير ألنو اإلدارة، مجمس اياىا منحو التي السمطات حدود بو امتجاوزً 
 قواعد مع يتعارض ذلؾ ألف غيرىـ، خطأ عف اإلدارة مجمس أعضاء باقي يسألوا
 أعمالو عمى بالرقابة األعضاء باقي قاـ لو أنو يثبت مالـ وذلؾ واإلنصاؼ، العدالة
 .(47)عنو التعويض المستوجب لمضرر المنشئ الخطأ ارتكاب وفد ذلؾ لحاؿ

 بأنيا تحديدىا يتوقؼ المنتدب العضو مسئولية أف ىو إليو نخمص فما
 المشرع اتجاه أف إال الخطأ، ارتكاب فيو يتـ التي الظروؼ بحسب فردية أو تضامنية
 التضامنية يةالمسئول إقرار إلى شؾ بال يرمي الجماعي اإلدارة نمط بإقرار المصري

 .الفردية المسئولية قبؿ

 :الثاني المطمب
 المنتدب لمعضو المدنية المسئولية صور

 تـ الذي الخطأ نوع حسب عمى المنتدب لمعضو المدنية المسئولية صور تتعدد
 المشرع أف المالحظ ومف الغير، تجاه أو المساىميف تجاه أو الشركة تجاه ارتكابو

 بخالؼ المنتدب، لمعضو المسئولية حاالت لتحديد خاصة قواعد يفرد لـ المصري
 نصت حيث المسئولية، ىذه عمى صراحة نصت التي ،(48)العربية التشريعات معظـ
 عف والغير، والمساىـ الشركة نحو االدارة مجمس عضو مسئولية عمى التشريعات ىذه

 وكذلؾ الشركة، نظاـ أو القانوف ألحكاـ المخالفة األمور مف وغيرىا الغش أعماؿ
 .(49)اإلدارة أخطاء

 : األول الفرع
 الشركة تجاه المنتدب العضو مسئولية

 التي اخطائو عف الشركة تجاه المنتدب العضو حؽ في المدنية المسئولية تترتب
 شخص بصفتيا والغير المساىميف عف مستقؿ ككياف الشركة رضر  في اسببً  كانت
 الشركة، تجاه المنتدب العضو مسئولية أوجو وتتعدد اعضائو، عف مستقؿ معنوي
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 الجمعية قبؿ مف المنتخبيف األعضاء مف المنتدب العضو بوصؼ بعضيا فيتحدد
 عميو يجب عناية مف العامة القواعد عميو تفرضو بما يمتـز وبالتالي الشركة، في العامة
 تتطمبيا إدارية بمياـ تكميفو إلى يرجع األخر وبعضيا الشركة، شئوف تصريؼ في بذليا
 .لمشركة اضررً  تسبب التي المنتدب العضو أخطاء أمثمة ومف ،(51)لمشركة الفعمية اإلدارة
 .الفعمية اإلدارة بأعماؿ قيامو عند المعتاد الرجؿ عناية المنتدب العضو بذؿ عدـ-1
 .(51)بمصمحتيا يضر أو الشركة غرض يخالؼ بنشاط المنتدب العضو قياـ -2
 حساب عمى لو منافع تحقيؽ في موقعو باستغالؿ المنتدب العضو قاـ -3

 .(52)الشركة
 .(53)تصرفو تحت وضعيا تـ التي الشركة أمواؿ المنتدب العضو بدد إذا -4

 كما ووكيؿ موكؿ عالقة ىي شركةوال المنتدب العضو بيف الرابطة كانت ولما
 العضو حؽ في المسئولية يرتب الوكالة بالتزامات إخالؿ أي فاف وبالتالي القوؿ، سبؽ

 وبالتالي ،عقدية مسئولية الشركة تجاه المنتدب العضو مسئولية تكوف وبذلؾ المنتدب،
 بتحقيؽ التزاـ وليس عناية ببذؿ ـالتزا ىو واجبو أداء في المنتدب العضو التزاـ فإف
 الشركة، عمى الواقع الضرر أف أثبت إذا الشركة تجاه المسئولية مف ويعفيو ،(54)غاية
 الشركة أحواؿ ساءت لو وحتى (55)الشركة وانظمة لقوانيف لمخالفتو نتيجة يكف لـ

 يستطيع وال الفجائية لمتقمبات معرضة التجارية األعماؿ أف والسيما لمخسارة، وتعرضت
 ثبوت حالة في اما لمشركة، المستقبؿ يضمف أف حرص مف بمغ ميما اإلدارة مجمس
 مف المنتدب العضو يتنصؿ أف اقانونً  يجوز ال فأنو الشركة وانظمة لقوانيف مخالفتو

 فييا جاء والتي المصري الشركات قانوف مف( 161) المادة لنص اطبقً  المسئولية ىذه
 او تصرؼ كؿ باطال يقع االقتضاء عند بالتعويض البةالمط بحؽ االخالؿ عدـ مع"

 مف يصدر او القانوف ىذا في المقرر القواعد خالؼ عمى يصدر قرار او تعامؿ
 خالؼ عمى المشكمة العامة عياتياجم او المساىمة شركات ادارة مجمس

 المنتدب العضو مسئولية قياـ مدى عف ىنا التساؤؿ ويثور ،............".حكاموأ
 أنو ىنا ونشير العامة؟ الجمعية مف اإلبراء قرار صدور حاؿ في المساىمة شركة هتجا
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 المنتدب العضو وكذلؾ اإلدارة مجمس أعضاء إبراء) العامة الجمعية صالحيات مف
دارتيـ أعماليـ عف ناتجة مسئولية أي مف  تشكؿ قد الصالحية وىذه( لمشركة وا 

 ،(الشركة بحؽ) المطالبة في المساىميف أماـ عائؽ تعتبر انيا حيث كبيرة، اشكالية
 لمعضو القانونية الحصانة تمنح التي التصرفات أخطر مف التصرؼ ىذا ويعتبر
 نجد المسألة ىذه في المصري التشريع إلى وبالنظر اإلدارة، مجمس وأعضاء المنتدب

 أعضاء ضد المسئولية دعوى لسماع كمانع اإلبراء بقرار يعتد لـ الشركات قانوف أف
 او المساىميف أو الشركة أماـ سواء االعتداد عدـ في المشرع يفرؽ ولـ اإلدارة، جمسم

 عف (56)المسئولية دعوى سقوط العامة الجمعية قرارات عف تترتب أف يمكف فال الغير،
 ال اإلبراء فقرار وبالتالي لميامو، ممارستو أثناء المرتكبة األخطاء عف المنتدب العضو

 اإلدارة مجمس ألعضاء يجوز وال أنو إلى نشر أف الميـ ومف اريا،إد إنما اقضائيً  يعد
 حؽ إلغاء الباحثة وتقترح ،(57)إبرائيـ بشأف الجمعية مف الصادر القرار عمى التصويت
 إال يحقؽ ال الحؽ ىذا ألف الشركة إدارة مجمس أعضاء إبراء في العامة الجمعية
 . يروالغ والمساىميف الشركة دوف فقط األعضاء مصمحة

 :الثاني الفرع

 المساهمين تجاه المنتدب العضو مسئولية

 ارتكبو الذي الخطأ أدى إذا المساىميف تجاه المنتدب العضو مسئولية تقـو
 عمى ىنا الضرر ويقع الشركة، في المساىميف مف مجموعة أو بأحد ضرر إلحاؽ إلى

 مالو في يصيبو الضرر فأف بالتاليو  الشركة، عف مستقؿ شخص بصفتو المساىـ
 ألوضاع الشركة تعرضت إذا -1 المساىـ عمى الواقع الضرر امثمة ومف الخاص،

 وكاف المساىميف، حقوؽ عمى تؤثر جسيمة لخسائر تعرضت أو سيئة إدارية أو مالية
 قياـ -2 بذلؾ، الشركة عاـ مراقب إبالغ في المنتدب العضو تقاعس نتيجة ذلؾ

 شراء إلى المساىميف أو المساىـ دفعت مضممة مالية بيانات بنشر بالمنتد العضو
 صرؼ عف العضو كامتناع أو لمسيـ، الحقيقة القيمة تعكس ال مرتفعة بقيمة أسيـ
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 منفعة لتحقيؽ صالحياتو باستغالؿ المنتدب العضو قاـ إذا -3 المساىميف، أحد أرباح
 ونفيـ ،(58)بو القياـ القانوف جبيستو  عمؿ عف االمتناع أو لغيره أو لو مشروعة غير
 العضو قبؿ مف قرارات إصدار في أو الشركة إدارة في خطأ أى وجود أف ذلؾ مف

 المساىميف عمى امرتدً  الضرر يصبح وقد كبيرة، تبعات لو المنتدب

 غير عالقة ىي اإلدارة مجمس وأعضاء المساىـ بيف العالقة ألف اونظرً 
 بالمساىـ الالحؽ الضرر فأف اإلدارة، مجمس مع دمتعاق غير المساىـ وكوف مباشرة،

 أركاف توافرات متى المجمس، أعضاء حؽ في تقصيرية مسئولية يرتب المساىميف أو
 توجد ال أنو حيث بينيما، السببية وعالقة والضرر الخطأ وىي التقصيرية المسئولية

 ومف ،(59)المساىـ وبيف اإلدارة مجمس أعضاء بيف عقدية رابطة أو مباشرة عالقة
 اإلدارة مجمس أعضاء مسئولية أساس ىي التقصيرية المسئولية أف عميو، المستقر

 والمساىميف، اإلدارة مجمس أعضاء بيف العقدية الرابطة لغياب وذلؾ المساىميف، تجاه
 يحدث الذي الضرر عف الشخص يسأؿ المدنية المسئولية في العامة القواعد وبحسب
 فالمسئولية الغير، أضرار عف نتيجة تكوف التي اراألضر  عف يسأؿ وال بفعمو،

 أساس أف ىذا ومعني ،(61)المشروع غير الفعؿ عف الناشئ الضرر تعويض التقصيرية
 اإلخالؿ عف الناشئة العقدية المسئولية خالؼ عمى الضرر ىو التقصيرية المسئولية
 .العقد الواردة بالتزامات

 :الثالث الفرع
 الغير تجاه المنتدب ضوالع مسئولية

 لو خوؿ بحيث المساىمة، شركات في الغير بحقوؽ المصري المشرع اىتـ
 ذلؾ وراء مف اليدؼ وكاف بالمسئولية اإلدارة مجمس أعضاء عمى الرجوع في الحؽ
 يجريو أف يمكف ما كؿ في المساىمة، شركة مع المتعامؿ النية حسف الغير حماية ىو

 عف اأجنبيً  الغير ذلؾ باعتبار الشركة باسـ معامالت مف دارةاإل مجمس أعضاء
 وجو وعمى (61)الشركة تمثيؿ في سمطة لو مف بموقؼ وخدع الظاىر الوضع
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 مع تعاقد الذى لمغير السماح بغية وذلؾ المنتدب، والعضو المجمس رئيس الخصوص
 بالتعويض، وعمي بالرجوع سمطاتو حدود تجاوز الذي الشركة إدارة مجمس أعضاء أحد
ذا  حدود في أجراىا التي إدارتيا مجمس بتصرفات تمتـز الشركة أف األصؿ كاف وا 

 تصرفات بإجراء قاـ كأف السمطات تمؾ األخير ىذا تجاوز فإذا لو، المقررة سمطاتو
 ىذه فأف النظامية، القيود تخالؼ أو معو تتعارض أو الشركة غرض فييا تجاوز

 .(62)وحدىـ اإلدارة مجمس أعضاء تمـز بؿ الشركة، تمـز ال التصرفات
 فييا امساىمً  ليس أي الشركة، عف اأجنبيً  يعتبر الغير أف إلى اإلشارة وتجدر

 ذلؾ ويشمؿ عنو، المنبثقة المجاف إحدى في اعضوً  أو إدارتيا مجمس في اعضوً  وال
 كالشركات اعتبارية أو طبيعية أشخاص سواء الشركة مع المتعامميف وجميع الدائنيف
 بدعوى المنتدب العضو عمى يرجع الغير ىذا أف بو المسمـ فمف وبالتالي ،(63)والبنوؾ

 ،(64)أعضائيا أحد أو الشركة وبيف بينو تعاقدية رابطة وجود لعدـ التقصيرية المسئولية
 :األول الفرض فرضيف، أحد في الغير تجاه المنتدب العضو مسئولية تتحقؽ وقد

 النظاـ أو القوانيف ألحكاـ مخالؼ بشكؿ منتدبال العضو يتصرؼ عندما يتحقؽ
 لمغير يجوز الحالة ىذه ففي الغير تصيب أضرار ذلؾ عمى ويترتب ،لمشركة الداخمي

 ذاتيا الشركة عمى الرجوع دوف المنتدب العضو عمى التعويض دعوي رفع المضرور
 وقعت أنيا طالما المنتدب العضو بتصرفات ممزمة غير الحالة ىذه في الشركة ألف

 اختصاصاتو نطاؽ خارج كانت أو ليا، الداخمية األنظمة أو القانوف ألحكاـ بالمخالفة
 العضو تقديـ منيا الشركات مف النوع ىذا عمى عديدة أمثمة وىناؾ وصالحياتو

 مما بيا الغير فينخدع ،(65)لمشركة المالي المركز في صحيحة غير معمومات المنتدب
 .لمتعاقد يدفعو

 امطابقً  المنتدب العضو تصرؼ يكوف عندما :الثاني الفرض ؽيتحق حيف في 
 يقـو أي لو، المخولة واالختصاصات السمطات حدود وفي والموائح، القانوف ألحكاـ
 كما لمشركة، الداخمي والنظاـ القوانيف ألحكاـ مطابؽ تصرؼ أو بعمؿ المنتدب العضو

ختصاصاتو، سمطاتو حدود في األعماؿ تمؾ تقع  ضرر عنيا يترتب ذلؾ ورغـ وا 
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 مف الضرر؟ ىذا عف والشركة المنتدب العضو مسؤولية تثور فيؿ الغير يصيب
 المنتدب العضو مسئولية في توسع إنو حيث الجدؿ يثير الثاني الفرض أف المالحظ

 القانونية، لمنصوص مخالفتيا عدـ مف بالرغـ قبميـ مف تأديتيا تـ التي األعماؿ عف
 إنما بيا، مسمـ القانونية لمقواعد تجاوز تشكؿ التي فعاؿاأل عف األعضاء فمسئولية
 ذلؾ تبرير وجاء ليا، اتجاوزً  تشكؿ ال التي األعماؿ عف مسئوليتيـ في اإلشكاؿ
 إدارتيا مجمس يقوـ التي التصرفات عف الغير تجاه مسئولة تعتبر الشركة بأف الفرض

 وفي الشركة باسـ جرت دق األعماؿ ىذه كانت إذا ،(66)المنتدب العضو أو رئيسو أو
 أية عف الغير الشركة تعوض ثـ ومف بيا، قاـ مف واختصاصات صالحيات حدود
 دفعتو بما العضو مطالبة الشركة تقرر ثـ التصرفات، ىذه جراء مف تصيبيـ أضرار

 فكرة عمى يقوـ ألنو الثاني الفرض مع تتفؽ ال الباحثة أف إال ،(67)الغير تعويض مف
 يسأؿ ذلؾ وعمى الخطأ، دوف الضرر أساس عمى المسئولية قياـ طريؽ عف ويضالتع

 لذلؾ اتبعً  فيتحمموف مشروعة بأعماؿ قاموا لو حتى بالتعويض اإلدارة مجمس أعضاء
 دوف المسئولية أي الموضوعية المسئولية يسمى ما وىو الضرر تحقؽ طالما المسئولية
 عمى صراحة نص الذي المدني القانوف قواعد في بذلؾ التسميـ يمكف وال الخطأ،
 بيذا االعتداد يمكف ال أنو حيث المدنية، المسئولية لقياـ الخطأ ركف توافر وجوب
 مف الخطأ وجود عمى تأسست التي الشركة إدارة مجمس أعضاء مسئولية في الفرض

 .لممتضرر بالتعويض يحكـ ىحت اإلدارة جية قبؿ
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:الخاتمة  

 شركة في المنتدب لمعضو المدنية مسئوليةال تقـو أنو الدراسة خالؿ مف تبيف
 والضرر الخطأ وىي المدني القانوف في المعروفة قواعدالو  سساأل عمى المساىمة،
 مسئولية إلقامة الركائز أىـ مف تعتبر القواعد ىذه إثبات أف كما السببية، والعالقة
 جراء مسئوليتو مف التنصؿ المنتدب لمعضو يمكف ال حيث المنتدب، العضو

 بيف الصمة انقطاع إلي يؤدي والذي أجنبي، سبب وجد إذا إال ارتكبيا التي المخالفات
 تكوف قد بأنيا المساىمة شركات في المنتدب العضو مسئولية وتتميز والضرر الخطأ
 مسئوليةال تقوـ ،أالخط ارتكاب فيو ـيت التي الظروؼ بحسب تضامنية تكوف وقد فردية

 بيف تجمع التي التعاقدية العالقة أساس عمى الشركة تجاه المنتدب عضولم العقدية
 القواعد خالؼ أو لمشركة، األساسي النظاـ خالؼ إذا وذلؾ والشركة المنتدب العضو

 اإلدارة، مجمس مع متعاقد غير المساىـ وكوف ،الشركة عمى المطبقة التشريعية
 العضو فيسأؿ مباشرة غير عالقة ىي المنتدب والعضو المساىـ بيف ىنا فالعالقة
 العضو مسئولية عف أما التقصيرية، المسئولية لقواعد اطبقً  المساىـ تجاه المنتدب
 األخطاء أف ذلؾو  ،اإلدارة مياـ عف المنفصؿ الخط فأساسيا الغير، تجاه المنتدب

 الشركة مسئولية وـتق أنما الشخصية، مسئوليتو تقوـ ال وظيفتو، إطار يرتكبيا التي
 .معنوي شخص باعتبارىا
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 :النتائج
 الوكيؿ بمثابة بأنو المنتدب لمعضو القانونية الطبيعة تحديد يمكف العامة لمقواعد اوفقً  -1

 ػااعتباريً  اشخصً  باعتبارىا الشركة عف ممثاًل  الصفة بيذه ويعتبر الشركة، عف بأجر
 أو بالشركة ضرار ألحقت خطاء ارتكب إذا إال المنتدب العضو مسئولية تقـو ال -2

 وقد لممسئولية، مجاؿ فال الضررب الخطأ عالقة تانتف فإذا ،الغير أو المساىميف
 .تقصيرية مسئولية أو عقدية مسئولية تكوف

 مجمس أعضاء وبيف بينو فيما جماعية أو شخصية المنتدب العضو مسئولية تكوف -3
 كؿ قسط بقدر مسئوليتيـ وتوزع متضامنيف اإلدارة مجمس أعضاء ويكوف ،اإلدارة
 .المرتكب الخطأ في منيـ

 العقدية الرابطة لوجود عقدية مسئولية الشركة تجاه المنتدب العضو مسئولية تكوف -4
 والغير المساىميف تجاه الشركة تمتـز ولذلؾ والشركة المنتدب العضو بيف

 المنتدب العضو مسئولية وتكوف سمطاتو، حدود في المنتدب والعض بتصرفات
 وبيف بينو العقدية الرابطة وجود لعدـ التقصيرية مسئولية والغير المساىميف تجاه

 .والغير المساىميف

 التصرفات أخطر مف اإلدارة مجمس أعضاء إلبراء العامة الجمعية صالحية تعد -5
 .منتدبال لمعضو القانونية الحصانة تمنح التي
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 :التوصيات

 الدراسة ىذه تختـ الباحثة فأف الدارسة إلييا توصمت التى النتائج عمى بناء
 المنتدب العضو مسئولية تطوير في اإلسياـ منيا يرجى التى التوصيات مف بجممة
 :ليكالتا وىي العربية مصر جميورية في المساىمة شركات في لإلدارة

 الوكيؿ بمثابة بأنو المنتدب لمعضو القانونية الطبيعة تحديد عمى صراحة النص  -1
 .الشركة عف بأجر

 مجمس ألعضاء التضامنية لمسئوليةا عف انصً  عمى الشركات قانوف تضميف -2
 .اإلدارة

 .الشركة إدارة مجمس أعضاء إبراء في العامة الجمعية حؽ إلغاء -3
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 اجعوالمر  والمصادر الهوامش
امتازت الشريعة اإلسالمية بشموليتيا واتساع معناىا، ويعرؼ مف خالليا االحكاـ الشرعية،  (1)

ومف جممة تمؾ القواعد العظيمة، ما ورد مف قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ "ال ضرر وال 
ضرار" فإف ىذا الحديث يدخؿ في كثير مف األحكاـ الشرعية لضماف مصالح الناس في 

 جؿالعاجؿ واآل

ىاشـ محمد خميؿ، الدعاوى الناشئة عف أعضاء مجمس اإلدارة في شركة المساىمة العامة،  (2)
 71، ص2111رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، الجزائر، 

 1948( لسنة 131( مف القانوف المدني المصري رقـ )52/6المادة رقـ ) (3)

 1948( لسنة 131مدني المصري رقـ )( مف القانوف ال53/3المادة رقـ ) (4)

والطعف رقـ  -1967مف نوفمبر سنة  15جمسة،  22/11/1967بتاريخ  1238فتوى رقـ  (5)
 2119مف أبريؿ  7ؽ، جمسة  88لسنة  14131

 1948لسنة  131( مف القانوف المدني المصري رقـ 521/2المادة رقـ ) (6)

ية لمعضو المنتدب إلدارة في شركة المساىمة، عبد الرؤوؼ محمد السناوي، المسئولية المدن (7)
 95، ص 2118رسالة دكتوراه، جامعة االسكندرية، 

 1984لسنة  131( مف القانوف المدني المصري رقـ 521/1المادة رقـ ) (8)

رضا السيد عبد الحميد، الشركات التجارية في القانوف المصري، الجزء األوؿ، النظرية العامة  (9)
 2، ص2116األشخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،  لمشركات، شركات

، ص 1981إبراىيـ عمى صالح، المسئولية الجزائية لألشخاص المعنوية، دار المعارؼ، مصر، (11)
237،238 

لمقانوف التجاري الجزائري )شركات األشخاص(، دار ىومة،  انادية فوضيؿ، أحكاـ الشركة طبقً  (11)
 66ص 1997الجزائر 

 1981لسنة  159( مف قانوف الشركات المصري رقـ 57دة رقـ )الما (12)

 1981لسنة  159( مف قانوف الشركات المصري رقـ 54المادة رقـ ) (13)
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عبد الرازؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد، المجمد الثاني، مصادر  (14)
 915ص  1998االلتزاـ، منشورات الحمبي، لبناف، 

 .915رزاؽ السنيوري، مرجع سابؽ، ص عبد ال (15)

 كمية ماجستير، رسالة المساىمة، شركات في لممسيريف المدنية المسئولية بممولود، أماؿ (16)
 .15 ص ،2115 الجزائر، السياسية، والعمـو الحقوؽ

محمد رفعت عبد الرؤوؼ، تقدير التعويض عف الخطأ، مجمة بحوث الشرؽ األوسط، العدد  (17)
 415ص ،2119(، 48)

 315، ص 2115أحمد شوقي محمد، النظرية العامة لاللتزاـ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية،  (18)

إياد محمود، الفعؿ الشخصي الموجب لممسئولية التقصيرية في مشروع القانوف المدني  (19)
 113، ص2117الفمسطيني، دراسة مقارنة،

 289، ص 1997تبة دار الثقافة لمنشر،فوزي محمد سامي، شرح القانوف التجاري، عماف، مك (21)

 85عبد الرؤوؼ محمد السناوي، مرجع سابؽ، ص  (21)

 .421محمد رفعت عبد الرؤوؼ، المرجع السابؽ، ص (22)

 422محمد رفعت عبد الرؤوؼ، المرجع السابؽ، ص  (23)

إذا  ( مف القانوف المدني المصري بأنو "في االلتزاـ بعمؿ،211/1حيث قضت المادة رقـ ) (24)
كاف المطموب مف المدير ىو أف يحافظ عمى الشيء أو اف يقـو بإدارتو أو أف يتوخى الحيطة 
في تنفيذ التزامو، فإف المديف يكوف قد أوفي بااللتزاـ إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية كؿ ما يبذلو 
ى الشخص العادي ولو لـ يتحقؽ الغرض المقصود، ىذا ما لـ ينص القانوف او االتفاؽ عم

عما  غير ذلؾ، وقد أشارت الفقرة الثانية مف المادة المشار إلييا إلى أف يبقى المديف مسئواًل 
 يأتيو مف غش أو خطأ جسيـ

محمود فيمي، مسئولية أعضاء مجمس إدارة الشركة المساىمة سواء بصفتيـ الشخصية أو  (25)
ة، القاىرة، العدد بصفتيـ ممثميف عف الغير وأحواؿ الجمع بيف العضويات، مصر المعاصر 

 281ص  1985، يوليو، السنة السادة والسبعوف، 411
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كما أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى المسئولية عف الخطأ اليسير، وقد قررت  (26)
كاف  ابأنو إذا كاف التزاـ الشخص ىو التزاـ ببذؿ عناية فأنو يسأؿ عف كؿ خطأ يقع منو جسيمً 

(، والتي نصت عمى أف "كؿ خطأ سبب ضرر 163رد في المادة رقـ )لما و  اطبقً  اأو يسيرً 
في القضية رقـ  1957-مارس-2لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعويض" صدر ىذا الحكـ في 

: أشار أليو عبد الرؤوؼ محمد السناوي، 591ص  66ؽ، العدد الثاني رقـ  2لسنة 1731
 111( ص 2مرجع سابؽ، ىامش )

ركات التجارية، األحكاـ العامة في الشركات التجارية، شركات مصطفى كماؿ طو، الش (27)
األشخاص، شركات األمواؿ أنواع خاصة مف الشركات، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء، مصر، 

 91، ص2112

 1998إبريؿ -22، جمسة 1998-5-5بتاريخ  547فتوى رقـ  (28)

 اى وجوب أف يكوف الضرر محققً لقد أكدت محكمة النقض المصرية في عديد مف أحكاميا عم (29)
لطمب التعويض بؿ يمـز تحققو " ومعنى  ابقوليا " إف احتماؿ حصوؿ الضرر ال يصمح أساسً 

عمى وجو  اذلؾ أف يكوف ىناؾ ضرر وقع بالفعؿ، بمعني أف يكوف الضرر المدعى بو ثابتً 
  1955 -مارس-5ؽ، جمسة  94، 4251اليقيف والتأكيد: نقض مدني مصري، طعف رقـ 

، 1999فتحي عبد الرحيـ، مصادر االلتزاـ غير اإلرادية، الجزء األوؿ، دار الكتب، القاىرة،  (31)
 88ص

خميؿ أحمد حسف، الوجيز في شرح القانوف المدني الجزائري، الجزء األوؿ، مصادر االلتزاـ،  (31)
 234، ص 2111الطبعة الرابعة، ديواف المطبوعات الجامعية، 

مصادر االلتزاـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  –ي، أصوؿ االلتزامات جالؿ عمي العدو  (32)
 425، ص 1977

، واشار الطعف إلى أف األصؿ في 4/3/2114ؽ، جمسة  75لسنة  7462الطعف رقـ  (33)
المساءلة المدنية، وجوب تعويض كؿ مف لحؽ ضرر يستوي في ذلؾ الضرر المادي والضرر 

الضار المطالبة بالتعويض عف الضرر، وعمة ذلؾ، الضرر  األدبي، لغير مف وقع عميو الفعؿ
آخر يصيب الغير مف  ااألصمي الذي يسببو الفعؿ الضار لشخص معيف قد يرتد عنو ضررً 

عف حؽ مف وقع عميو الفعؿ الضار  في التعويض مستقاًل  اشخصيً  اذويو مباشرة فيولد لو حقً 
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رتد ال الضرر األصمي وأف كاف مصدرىما عنو، فيجد أساسو في ىذا الضرر الم اومتميزً  أصاًل 
، كما أشار إلى أف ليس ىناؾ معيار عف لحصر احواؿ التعويض عف اواحدً  اضارً  فعاًل 

 مف القانوف المدني  222/1، 221، 171، 163الضرر األدبي، ومفاد ذلؾ نصوص المواد 

لشركة في رأس يعد أىـ وأبرز صور الضرر الناشئ عف خطأ العضو المنتدب الذي يصيب ا (34)
ماليا، النقص في موجودات الشركة بحيث ال تكفي ىذه الموجودات لسداد ديونيا، حيث ال 
نما يمتد ليصيب دائني الشركة  يقتصر أثر ىذا الضرر عمى الشركة والمساىميف فييا فقط وا 
بضرر يتمثؿ في عدـ حصوليـ عمى كامؿ ديونيـ مما يستوجب مساَءلة العضو المنتدب عف 

عجز الحاصؿ في موجودات الشركة بسبب خطئو أو تعسفو في إدارة الشركة وبالتالي ىذا ال
 إلزامو بتكممة النقص في ديونيا.

مصطفى كماؿ وصفي، المسئولية المدنية ألعضاء مجمس اإلدارة في شركات المساىمة،  (35)
 118، ص 1965مكتبة االنجمو مصرية، 

لقانوف المدني المصري إلى أف يعتبر الضرر نتيجة ( ا221/1أشار المشرع في المادة رقـ ) (36)
طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتوفاه ببذؿ جيد معقوؿ، ونفيـ مف تمؾ المادة أف 

بالتعويض يجب أف يكوف نتيجة طبيعية لمخطأ أو  ، ومف ثـ مشمواًل االضرر لكي يكوف مباشرً 
لدائف أو المتضرر تجنبو أو تالفيو ببذؿ جيد الفعؿ الضار، وىو يكوف كذلؾ إذا يكف بإمكاف ا

معقوؿ، أما إذا كاف بإمكانو تالفيو بيذا الجيد المعقوؿ، لكنو لـ يفعؿ ووقع الضرر، فأنو 
 امباشرً  امرتكب الفعؿ الضار ال يسأؿ عف تعويضو، ألنو يكوف ضررً 

 .335أنور سمطاف، مرجع سابؽ، ص (37)

 43أماؿ بممولود، مرجع سابؽ، ص  (38)

 1112عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  (39)

 199حماده محمد عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص  (41)

 87عبد الرؤوؼ السناوي، مرجع سابؽ، ص (41)

 1981لسنة  159( مف قانوف الشركات المصري رقـ 161/2المادة ) (42)

 25محمود محمد فيمي، مرجع سابؽ ص  (43)
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 315، ص 1992اني دويدار، مبادئ القانوف التجاري والبحري، اإلسكندرية، وفاء محمديف، ى جالؿ (44)

األوراؽ التجارية -عمي البارودي، القانوف التجاري )العقود وعمميات البنوؾ التجارية  (45)
  317، ص 1999واإلفالس(، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 ( مف القانوف المدني المصري279المادة ) (46)

 75ص  2112مصطفى كماؿ، مرجع سابؽ،  (47)

( عمى أف "رئيس مجمس اإلدارة وأعضاؤه 211/1حيث نص المشرع الكويتي في المادة رقـ ) (48)
ساءة استعماؿ السمطة،  مسئولوف تجاه الشركة والمسػاىميف والغير عف جميع أعماؿ الغش وا 

( 157ارة" وكذلؾ قضت المادة )وعف كؿ مخالفة لمقانوف أو لعقد الشركة، وعف الخطأ في اإلد
عمى أف " رئيس وأعضاء مجمس إدارة  1997لسنة  22مف قانوف الشركات األردني رقـ 

الشركة المساىمة العامة مسئولوف تجاه الشركة والمساىميف والغير عف كؿ مخالفة ارتكبيا أي 
في إدارة منيـ أو جميع لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا ولنظاـ الشركة، وعف أي خطا 

 .........".الشركة..

 99عبد الرؤوؼ محمد السناوي، مرجع سابؽ  (49)

 254-253رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  (51)

 318مصطفي كماؿ طو، مرجع سابؽ، ص  (51)

 97عبد الرؤوؼ محمد السناوي، مرجع سابؽ  (52)

 1937لسنة  58( مف قانوف العقوبات المصري رقـ341المادة رقـ ) (53)

لمنظرية العضوية تقـو مسئولية أعضاء مجمس اإلدارة عمى أساس المسئولية التقصيرية،  اوفقً  (54)
أماـ الجيات المختمفة، فيـ مسئولوف  اباعتبارىـ جزء مف كياف شركة المساىمة يمثميا قانونً 

عمى ذلؾ فأف أماـ الشركة والجيات الرقابية عف تطبيؽ القانوف والنظاـ األساسي لمشركة، و 
التزاـ أعضاء مجمس اإلدارة في أداء واجباتيـ ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة وليس ببذؿ عناية، 
حيث يري أنصار ىذه النظرية أف عضو مجمس إدارة القائـ بإدارة الشركة ىو جزء مف 
الشخص المعنوي، إال أف أعمالو تنطوي عمى تصرفات ذىنية وأخري مادية منفذة ليا باعتباره 

 14عف الشركة وعف أعضائيا: أماؿ بالمولود، مرجع سابؽ، ص  قؿ المدبر، وليس وكياًل الع
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سامر سييؿ حجازيف، المسئولية المدنية لرئيس وأعضاء مجمس اإلدارة في شركة المساىمة  (55)
الخاصة في ظؿ قانوف الشركات األردني )مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير، كمية الحقوؽ جامعة 

 72( ص 2113، الشرؽ األوسط

والتي تنص" ال يترتب  1981لسنة  159( مف قانوف الشركات المصري رقـ 112المادة رقـ ) (56)
عمى أي قرار يصدر مف الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجمس 

ذا كاف الفعؿ الموجب لممسئولي ة قد اإلدارة بسبب األخطاء التي تقع منيـ في تنفيذ ميمتيـ، وا 
عرض عمى الجمعية العامة بتقرير مف مجمس اإلدارة أو مراقب الحسابات، فاف ىذه الدعوى 
تسقط بمضي سنة مف تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة عمى تقرير مجمس 

ومع ذلؾ إذا كاف الفعؿ المنسوب إلى أعضاء مجمس اإلدارة يكوف جناية أو جنحة فال  ،اإلدارة
ولجية اإلدارة المختصة ولكؿ مساىـ مباشرة ىذه  .ال بسقوط الدعوى العموميةتسقط الدعوى إ

الدعوى، ويقع باطال كؿ شرط في نظاـ الشركة يقضى بالتنازؿ عف الدعوى أو بتعميؽ 
 مباشرتيا عمى إذف سابؽ مف الجمعية العامة، أو عمى اتخاذ أي إجراء أخر"

جمس اإلدارة االشتراؾ في التصويت عمى قرارات ومف الجدير بالذكر أنو ال يجوز ألعضاء م (57)
خالء مسئوليتيـ عف اإلدارة وفقً  مف  74لممادة رقـ  االجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتيـ وا 

، وكذلؾ نص المشرع الكويتي في المادة 1981لسنة  159قانوف الشركات المصري رقـ
"ال يكوف لمدير الشركة أو عمى أف  2116لسنة  1( مف قانوف الشركات الكويتي رقـ 113)

أعضاء مجمس الرقابة حؽ التصويت عمى القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منيـ مف 
 المسئولية".

 75سامر سييؿ حجازيف، المرجع السابؽ، ص  (58)

 96عبد الرؤوؼ محمد السناوي، مرجع سابؽ  (59)

، 1987ىرة، دار النيضة العربية، عبد الرازؽ السنيوري، مصادر االلتزاـ، المجمد الثاني، القا (61)
 1127ص

 75سامر سييؿ حجازيف، المرجع السابؽ، ص  (61)

 323مصطفي كماؿ طو المرجع السابؽ، ص  (62)

 82سامر سييؿ حجازيف، المرجع السابؽ، ص  (63)
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 2118 -4 -11ؽ، جمسة  83لسنة  6166الطعف رقـ  (64)

 89ىاشـ محمد خميؿ، مرجع سابؽ، ص (65)

السابؽ  1981لسنة 159( مف قانوف الشركات المصري رقـ 55لنص المادة رقـ ) اطبقً  (66)
 اإلشارة إلييا 

 176حماده محمد عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص  (67)
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