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 اإلىجاء
امي  إلىو ىجيأ تع التدميع، ثع أفزل الرالة و أعميو  ،روح الشبي السرصفى إلىىجي ثسخة عسمي ىحا أ 

 إلى، و لي  إحدغ أالحي عمسشي ورباني و  قخة عيشي بيأ إلىنفاسيا نحيا، ثع أالغالية التي بخضاىا و 
الغالي دمحم وبشاتي الغاليات حفطيع هللا  جسيعا مغ كل سػء،  بشي   إلىم دمحم  و أبة الغالية الحبي زوجتي

 إلىوجداىع هللا عشي كل خيخ، فإن كان في الحياة شعع فال يكػن اال بدوجة وذرية صالحة، تخوح 
ي خالصي ووفائإرض والدساء....فأىجييا حبي و رى وتعػد....فتخضيشي وتخضي رب األالسدجج االق

 .وثسخة جيجي ىحا

يجني أكل مغ سانجني و  إلىو وأصجقائي بشاء عسػمتي وعذيختي أخػاتي وعائمتي، و أخػاني و إ إلىو 
 ن يحفطيع جسيعا...أسأل هللا العمي العطيع أودعسشي بالسذػرة، 
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 الذكخ والتقجيخ

بارك عمى سيج الخمق أسمع و أو صمي أشكخه عمى تػفيقو وكخمو، و أهللا كثيخا حسجا يػازي نعسو و سج حأ
 ،جسعيغ وبعجأا دمحم االميغ وعمى آلو واصحابو والسخسميغ سيجن

ي الفاضل د. عبج ذاستأساتحتي الكخام وأخز بالحكخ أ إلىكخ الجديل، وبعطيع االمتشان تقجم بالذأ
وزاده مغ فزمو الحي شخفشي بقبػل االشخاف عمى رسالتي ىحه،  لىاتع ي حفطو هللاو االخؤوف الدش

السخجػة مغ ىحه الجراسة، راجيا  في الػصػل لمشتائج ثخوصبخه وتػجيياتو القيسة، التي كان ليا بالغ األ
 ن يتقبل مشي كل السحبة واالحتخام.أ
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 سمخص:ال

فيجفت  ،ه عمى السداىسيغ والغيخ في دراسة مقارنةأثخ و نجماج الذخكات اىحه الجراسة مػضػع  تشاولت 
ساسي يتسثل في التعخف عمى نصاق انجماج الذخكات في قػانيغ الذخكات الدارية تحقيق ىجف أ إلى

مفيػم انجماج الذخكات  إلىمشيا التعخف  يغ، حيث يتفخع مغ ىحا اليجف عجة أىجاف فخعيةفي فمدص
آثار االنجماج عمى الذخكات وعمى  إلىوالتعخف كحلظ  و والكذف عغ خرائرو ودوافعو،أحكامو 

ولتحقيق ىحا اليجف مغ ىحه نػاع العقػد، غيخ مغ الجائشيغ والسجيشيغ وبعس أالذخكاء السداىسيغ وال
 الجراسة استخجم الباحث السشيج التحميمي السقارن.

، ان ماىية االنجماجيتع بل و في الفرل األفرػل،  ربعةأوقج تست معالجة مػضػع الجراسة مغ خالل  
مغ االنجماج  األردنيبالتعخض لتعخيف االنجماج وصػره ومداياه وعيػبو، ولسػقف السذخع الفمدصيشي و 

ما في الفرل الثالث فقج بذكل عام.  أاالنجماج  أثخوعخضت الجراسة في الفرل الثاني  والحث عميو، 
ل الفرل أو وتش ،خكة الجامجة والسشجمجةلذعمى حقػق السداىسيغ في ااالنجماج  ثخالجراسة أل تشاولت
نييت الجراسة ا، ثع الجامجة أوالذخكة السشجمجة  جختياأاالنجماج عمى الغيخ والتعاقجات التي  أثخ الخابع

 بخاتسة بسا تع التػصل إليو مغ نتائج وتػصيات.

 

اكع واآلراء السح أحكاماالستعانة ببعس و  باالنجماج ومغ خالل تحميل الشرػص القانػنية الستعمقة
التصػر في مجال انجماج  ن القػانيغ الدارية في فمدصيغ حتى اآلن تعجد عغ محاكاةأ فقج تبيغالفقيية 

، والتي حكاما  مغ المبذ حػل بعس األكثيخ أزال  م2117وع قانػن الذخكات لمعام مذخ  إال أنالذخكات 
 انجماج الذخكات. مماأ كانت تذكل عائقا  

لعجة نتائج أىسيا أن القػانيغ السصبقة في فمدصيغ )الزفة الغخبية وقصاع وقج تػصمت ىحه الجراسة 
غدة( لع تشطع عسمية االنجماج برػرة مباشخة، كسا أن التذخيعات القائسة في فمدصيغ لع تشز عمى 

انقزاء عقػد العسل بل تشتقل  إلىانجماج الذخكات تحت الترفية. وفي السقابل فإن االنجماج ال يؤدي 
االنجماج عمى عقػد  أثخ، ولع تبي غ قػانيغ الذخكات الدارية في فمدصيغ واألردن كة الجامجةالذخ  إلى

م السجرج لجى رئاسة الػزراء لغايات إصجاره 2117اإليجار، بيشسا نجج أن مذخوع قانػن الذخكات لدشة 
 الذخكة الجامجة. إلىواعتبخ أن عقج اإليجار يدتسخ ويشتقل  األمخقج حدع 
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The Effects of merger on Shareholders and Others 
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Abstract  

This study examines the subject of  the merger of companies and its impact on 

shareholders and others.  The aim of this study was to identify the scope of 

companies’ merger under Companies Laws in force in Palestine. And to 

identify its characteristics and motives, and also to identify the effects of 

merger on companies and on the shareholder partners and other creditors and 

debtors and some kinds of contracts and to achieve the objective of this study, 

the researcher used the comparative analytical method.   

The subject of the study was addressed in four chapters.  In the first chapter, 

the definition of merger was explained by discussing its definition, its 

features, it advantages, and disadvantages, and the position of the Palestinian 

and Jordanian legislators on merger.  In the second chapter, this study 

examined the effect of merger in general.  In the third chapter, the study 

examined the impact of merger on the shareholders’ rights in the merged and 

integrated company.   Chapter four deals with the impact of merger on others 

and the contracts made by the merged or merging company.  The study ends 

by stating the conclusions and recommendations.   

By analyzing the legal texts related to the merger and the use of some 

jurisprudence and judgments, it has been found that the law in force in 

Palestine to date cannot simulate the development of corporate merger.  

However, the draft Company Law of 2017 removes a lot of confusion and 

obstacles interfering with companies’ merger.      

The study concluded that the applicable laws in Palestine (West Bank and 

Gaza Strip) did not regulate the merger process directly and the existing 

legislation in Palestine does not cover the merger of companies in liquidation.  

On the other hand, the merger doesn’t lead to the termination of the 

employment contracts but rather transfers them to the merging company. The 

Company Laws in force in Palestine and Jordan do not show the effect of the 

merger on the leases.  While the draft Company Law of 2017 listed by the 

prime minister for the purpose of enacting it, had this issue resolved by 

continuing the lease and transferring it to the merging company.   
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 السقجمة

القأأأجرة عمأأأى فأأأخض سياسأأأتيا  إلأأأىلػصأأأػل بيأأأجف اواالنأأأجماج فيسأأأا بيشيأأأا االتحأأأاد  إلأأأىتمجأأأأ الذأأأخكات 
والرأأأسػد فأأأي وجأأأو التحأأأجيات التأأأي تسارسأأأيا الذأأأخكات الكبأأأخى وبالتأأأالي البقأأأاء والسشافدأأأة  االقترأأأادية،
والتي تتذأابو شبيعأة  أخخى شخكات باالنجماج مع  ، وذلظ مغ خالل قيام ىحه الذخكاتاألسػاقوالتحكع ب

 مأخاألىأحه الذأخكات،  إدارةتػحيأج الػصأػل ل ، وبالتأاليىأحه الذأخكات ومذأاريعياميا مع شبيعة عسل عس
نقل سمصة  إلىواالنجماج يؤدي ججيجة، وتدػيقية رسع سياسات اقترادية الحي مغ شأنو ان يسكشيا مغ 

شأأأخكة واحأأأجة فقأأأ  وىأأأي  إلأأأىالخقابأأأة والدأأأيصخة عمأأأى مجسػعأأأة مأأأغ الذأأأخكات والسذأأأخوعات االقترأأأادية 
والتجاريأة ادية سياسأتيا االقترأالحي يسكشيأا مأغ فأخض  األمخالشاتجة عغ االنجماج،  أوالجامجة الذخكة 

 عمى سائخ السذخوعات الجاخمة بو. 

ساىع فأي زيأادة معانأاة  مساوقج كان لتكشػلػجيا السعمػمات واالنتخنت دور كبيخ في تصػر ىحه الطاىخة، 
شأأعخت السذأأخوعات الرأأغيخة بأأالعجد عأأغ مجأأاراة السذأأخوعات الزأأخسة العأأابخة  إذ ،الذأأخكات الرأأغيخة

 أخخى نجماج مع شخكات ن تقجم عمى االا ماإمام شخيقيغ فأت تقف انفكن تمتيسيا، أكادت التي لمقارات 
 نجثار.ما االإلي مشافدتيا وصسػدىا في الدػق، و وبالتا ،ىحه السذاريع الكبخى  مقاومةلتتسكغ مغ 

تجسعيأا عمأى شأكل الأحي سأيل  األمأخ أمام ىحه السذأخوعات، فزل خيار األالاالنجماج ىػ  لحا أصبح 
مكػنأأة مأأغ عأأجة شأأخكات وذلأأظ خذأأية مأأغ أن تقزأأي عمييأأا تمأأظ الذأأخكات  يأأاائبأأجل بقشأأخكات ججيأأجة 

وكأأحلظ باتأأت تدأأيصخ عمأأى العجيأأأج  األسأأػاقحت تدأأيصخ عمأأى قصاعأأات واسأأعة مأأغ الكبأأخى التأأي أصأأب
بيشيأا وبأيغ مثيالتيأا فأي  التعأاون ال البحث عغ إ، فسا كان مشيا والتدػيقيةاألنذصة الرشاعية والتجارية 

نذأػء تكأتالت  إلأى أدىباالنأجماج  التعأاون ، فيأحا األسأػاقج، وبالتالي حجد مكانيا بمختمف فخوع اإلنتا
الجاخميأة  األسأػاقوكحلظ تجسعات اقترادية تستمظ رؤوس أمأػال كبيأخة، قأادرة عمأى الرأسػد والبقأاء فأي 

ت االقترأأادية القأأجرة عمأأى ضأأع خبأأخامشحتيأأا ىأأحه التكأأتالت  إذتقأأجميا،  إلأأى أدىالأأحي  األمأأخوالخارجيأأة 
 دارية وكحلظ فشية مكشتيا مغ تصػيخ وزيادة جػدة اإلنتاج.  إ

 أوفأأأخاد، ذلأأأظ بأأأيغ األ نأأأو تتعأأأاضع يػمأأأا بعأأأج يأأأػم السشافدأأأة التجاريأأأة سأأأػاء كأأأانأشأأأا اليأأأػم نجأأأج وفأأأي عالس
 فقيأأأا  أ، فتتػسأأأع الذأأأخكات الدأأأػق السحمأأأيالعالسيأأأة و  األسأأأػاق عمأأأى سأأأتحػاذالذأأأخكات، وذلأأأظ لمتفأأأخد ولال

 سأتسخاريتياا الأحي يدأاىع فأي األمأخ ،األسأػاقبقأاء قبزأتيا عمأى إو  فأخض بأة مشيأا فأيوعسػديا وذلأظ رغ
 .زدىارىااوتصػرىا و 
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ن بيأأج أالدأأعي ليأأا يػمأأا بعأأج يأأػم، ال بأأج مأأغ ، فأأافدأأة تقأأػم عمأأى القأأػة االقترأأاديةولسأأا كانأأت ىأأحه السش 
ضيأػر مأا يدأسى  إلأى ذلأظ أدى ،األسأػاقلقأػة االقترأادية والدأيصخة عمأى امأتالك ا إلأىتدارع الذخكات 

عأغ  خأخى وذلظ لكي تقػم بإبعأاد الذأخكات األ ،ليو الذخكات الكبخى إالحي تدعى و ، 1بالتخكد االقترادي
مأأغ قبأأل ججيأأة دون مشافدأأة فأأخاد بأأو نالل محاولأأة، فأأي 2األسأأػاق ىأأحه ىا عمأأىاسأأتحػاذشخيقيأأا وبالتأأالي 

 .خ تكػيغ قػة اقترادية ججيجةخخيغ، وذلظ عباآل

بعأأج  3حأأج وسأأائل التخكأأد االقترأأادي وقأأج نذأأأت ىأأحه الطأأاىخةأن انأأجماج الذأأخكات ىأأػ أ السعمأأػم ومأأغ 
الحتكأأار والدأأيصخة مأأغ بعأأس مأأغ حأأاالت التخكأأد االقترأأادي التأأي غمأأت فأأي ا خأأخى نأأػاع األمحاربأأة األ
وذلأأظ بإصأأجار قأأػانيغ  4مأأغ تجأأخيع التخسأأت األمخيكيأأةفأأي الػاليأأات الستحأأجة  حرأألعسأأال كسأأا رجأأال األ

                                                           
1
حٌث سٌطرت الشركات االحتكارٌة على لطاعات  1665نشأت هذه الظاهرة فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة وذلن بعد الحرب االهلٌة سنة  
والتركٌز االلتصادي هو مصطلح التصادي بحت ولٌس مصطلح لانونً، حٌث ان الشركات ومن مبدأ حموق الملكٌة  وحموق االستثمار  

و الذي والسعً الى الربح وتملٌل المنافسة واستمالل االدارة الى درجة التمدٌس ادى بدوره الى نشوء هذه الظاهرة ولما كان النظام الرأسمالً ه
ٌام ونشوء التركٌز االلتصادي من خالل الامة الشركات المساهمة التً لعبت الدور االكبر فً نشوء هذه الظاهرة والن مفهوم التركز سهل ل

وهذا ال ٌعنً انتفاء لٌامه فٌها بشكل محدود سٌما وان التطور  ،االلتصادي تموم على الملكٌة فمن غٌر المجدي دراسته فً االنظمة االشتراكٌة
لوجً ال ٌموم اال على حاالت التركز االلتصادي سواء كان ذلن بالنظام الرأسمالً او بالنظام االشتراكً، والن ما ٌهمنا هو النظام التكنو

مجة المانونً  الندماج  الشركات وما ٌنتج عنه من اثار وتبعات لانونٌة سنحصرها فً اثر االندماج على المساهمٌن فً الشركة المندمجة والدا
 لغٌر من دائنٌن واصحاب الحموق االخرى.وعلى ا

تموم على ادارة عدة شركات ذات نشاط تجاري متماثل او مكمال دة وسائل من اهمها الامة شركة وٌنشأ التركز االلتصادي بٌن الشركات بع
ول الشركة االم فً كثٌر من لبعضه، حٌث تموم الشركة االم بالسٌطرة على ملكٌة االسهم فً كافة الشركات المنضمة تحت لوائها، حٌث تتح

 الحاالت الى شركة لابضة، االمر الذي من شأنه المضاء على المنافسة بٌن المشروعات التً تموم بنشاطات متماثلة.
وٌنشأ التركز االلتصادي كذلن عن طرٌك ما ٌعرف بالكارتل والترست، اما الكارتل فٌنشأ من خالل اتفاق بٌن عدة شركات تنتمً الى نوع 

من فروع االنتاج بمصد احتكار السوق، او لتحدٌد الحصص من خالل تنظٌم المنافسة مع بماء الشخصٌة المانونٌة للشركة المنضمة  معٌن
 لالتفاق

اما الترست )االحتكار( وهو اسوء انواع التركز االلتصادي الذي حاربه المشرع االمٌركً بموة وهو عبارة عن انضمام عدة شركات تحت 
ٌموم هذا المجلس بإدارة مجموعة الشركات بالنٌابة عنهم  ،من خالل اٌداع المساهمٌن لدرا كافٌا من االسهم لدى مجلس امناءادارة واحدة 

فٌتولد احتكار للسلع ٌتحكم فً االسواق
1

 
شروعات الى حٌث تلجأ بعض الم 1661سبتمبر  من العام  23وهنان تركز التصادي شرعه المشرع الفرنسً بالمرسوم رلم  الصادر فً  

الى بمٌة االشخاص تكوٌن ما ٌسمى بالشركة الولٌدة المشتركة او الى انشاء تجمع ذو غاٌة التصادٌة، بحٌث ٌنشأ شخص لانونً جدٌد ٌضاف 
ب وع جدٌد من انواع االشخاص المعنوٌة فً المانون الخاص، حٌث نمت الحاجة الٌه لكً ٌكون الهٌكل المانونً الذي ٌستجٌالمعنوٌة، وهو ن

 لحاجات المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة لٌزٌد من لدرتها على المنافسة والصمود بوجه الشركات الكبرى.
ولكن ان من اهم صور التركز االلتصادي هو االندماج، ومن المعروف ان لالندماج صورتٌن، فاما ان ٌكون االندماج بالضم، واما ان ٌكون 

 االندماج بالمزج.
تموم شركتٌن او اكثر بنمل كامل موجوداتها واالندماج بالضم هو ان 

1
الى شركة اخرى ممابل عدد من االسهم ٌعطى للمساهمٌن فً الشركة 

دامجة المندمجة، وهذا النوع من االندماج ٌؤدي الى فناء الشركة المندمجة وانمضاء شخصٌتها المانونٌة، وانتمال ذمتها المالٌة الى الشركة ال
 شخصٌتها المعنوٌة.التً تبمى لائمة ومتمتعه ب

اما االندماج بالمزج فهو ان تموم شركتٌن او اكثر باالمتزاج فٌما بٌنها فٌتولد شخص لانونً جدٌد برأسمال )هو مجموع رأسمال الشركات 
معنوٌة، الممتزجة باالندماج( او ما ٌعرف بتكوٌن شركة جدٌدة، ومن هنا نجد ان جمٌع الشركات المندمجة بطرٌك المزج تفمد شخصٌتها ال

 وتظهر شخصٌة معنوٌة جدٌدة تختلف عن الشخصٌات المعنوٌة للشركات المندمجة بطرق المزج.
واالندماج هو الوسٌلة التً استخدمها اصحاب رأس المال للتهرب من لوانٌن االحتكار، فهو ٌحمك الصى درجات التركز االلتصادي على 

لتصادي وشخصٌاتها االعتبارٌة والمانونٌة، بحٌث تزول الشركة المندمجة وتفنى من الن الشركات المندمجة تفمد استماللها اال ،االطالق
 الوجود.

د ومن هنا نجد ان لهذا االندماج آثار ٌتركها على المساهمٌن والغٌر سواء ساهموا بالشركة المندمجة التً فمدت شخصٌتها المانونٌة ولم تع
 لائمة، ام كانوا دائنٌن او مدٌنٌن لها.

2
واذ على السوق، هو نوع من االنفراد بالسوق عن طرٌك محاولة منع المنافسة ومنع الشركات االخرى من المدرة على تسوٌك االستح 

 منتجاتها او خدماتها فٌه
3
 ظاهرة اندماج الشركات 
4
بهذا المجلس بأن تساهم الترست هو انضمام عدة شركات تحت ادارة واحدة تسمى ادارة الترست )الثمات(، حٌث تضع هذه الشركات ثمتها   

هذه الشركات بمدر كاف من االسهم وتضعها تحت تصرف مجلس ٌسمى مجلس الثمات، الذي ٌموم بإدارة هذه الشركات بحٌث ٌتحكم باإلنتاج 
 Antitrust lawوبالعرض مما ٌؤدي الى االحتكار، ولد نشأ الترست فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة، ولد تم اصدار لانون مكافحة الترست 

ومنعه وتجرٌم هذا النوع من االتحادات االحتكارٌة التً تركت بالغ االثر على االلتصاد ولد كان اول من وضع لانون لمكافحة الترست هو 



  

3 

التفكيخ بصأخق ججيأجة لمتيأخب مأغ وشأأة القأػانيغ الججيأجة،  إلىار، مسا دفع العقل الخأسسالي تسشع االحتك
 .فكخة انجماج الذخكات فيسا بيشيا لسػاجية الذخكات الكبخى والقابزة إلىحتى تػصل 

 إلأأىويأأؤدي كأأحلظ  ،الػقأأػف بػجأأو الذأأخكات التأأي تخيأأج االنفأأخاد بالدأأػق  إلأأىفاالنأأجماج ييأأجف مأأغ جيأأة 
تكأار، وعسميأة االنأجماج ىأي عسميأة دنأى، وىأػ صأػرة غيأخ مكتسمأة مأغ االحالحأج األ إلأىلسشافدأة تقميأل ا

 واقتراديا   اليا  م كثخ ليكػنا كيانا  أ أوعغ انجماج شخكتيغ  فيياشبو بالستجحخجة، ففي المحطة التي يعمغ أ
 .وكبيخا   قػيا  

ن أمأغ شأأنو  الأحي األمأخقػيأا بالدأػق، ن ترأبح العبأا أ ىلأإاالقترأادية والساليأة مأا تمبأث  ىحه القأػةو  
، ىحه ية االنجماجمػاكبة التحجيات التي انذأتيا عسم عاجديغ عغخخيغ السشافديغ اآل أو يجعل الذخكات

نأجماج مأع دفعيأا لال أواالنأجثار التباشؤ ومغ ثأع  أو ،الدوالفي كثيخ مغ الحاالت  مسا يدبب لسشافدييا
بأالسدج فيسأا  أخأخى االنجماج مع شأخكات  أوبالزع،  اانجماج سػاء كانمغ نفذ شبيعتيا  أخخى شخكات 

صأأأسػدىا امأأأام جبأأأخوت  إلأأأىلصبيعأأة الذأأأخكات السشجمجأأأة، مسأأأا يأأؤدي  مساثمأأأة أو بيشيأأا، بصبيعأأأة مكسمأأأة
 .االنفخاد بو لسرمحتيا وحجىا محاولةالذخكات الزخسة التي ىاجستيا في الدػق 

ة والرأغيخة، فعشأجما يأتع االنأجماج فيسأا بيشيأا فأان ذلأظ وىشا تكسغ الفائجة مغ انجماج الذخكات الستػسأص 
الخجمأأأة، وبالتأأأالي تبقأأأى  أومأأأغ شأأأأنو ان يزأأأع حأأأجا النفأأأخاد الذأأأخكات الكبيأأأخة بالدأأأػق واحتكأأأار السشأأأتج 

 السشافدة عمى اشجىا فيدتفيج مشيا السػاشغ العادي.

فأي قأأانػن  تأحكخالعسميأة لأأع  ن ىأحهأنشأا نجأأج فإولسأا كانأت عسميأة االنأأجماج تحتأاج إليجأاد نطأأام قأانػني، 
( 18وكأحلظ الحأال بالشدأبة لقأانػن الذأخكات رقأع ) ،م1964لدأشة  12الذخكات الفمدصيشي الداري رقأع 

 الدارييغ في قصاع غدة. 1931( لدشة 19وقانػن الذخكات العادية رقع ) 1929لدشة 

وجأأػد كيانأأات مرأأخفية إال أنأأو حأأجيثا وألىسيأأة الجيأأاز السرأأخفي الفمدأأصيشي ولحأأخص سأأمصة الشقأأج عمأأى 
كبيخة قادرة عمى مػاكبة التصػرات السرخفية العالسية وتػفيخ الخجمات السرأخفية الستشػعأة والقأادرة عمأى 

بذأأأن السرأأارف والأأحي عأأالج  2111( لدأأشة 9مػاجيأأة األزمأأات الساليأأة فقأأج صأأجر القأأخار بقأأانػن رقأأع )
اصأأجرت سأأمصة الشقأأج تعميسأأات رقأأع مأأغ خأأالل الفرأأل الثأأاني عذأأخ مشأأو أحكأأام انأأجماج السرأأارف كسأأا 

( والتأأأي بسػجبيأأأا نطسأأأت أحكأأأام وإجأأأخاءات انأأأجماج السرأأأارف بذأأأكل مفرأأأل وواضأأأح، وتأأأع 6/2111)
 السذأخع الفمدأصيشي ونجأج ان .2115لدأشة  21التصخق النجماج شخكات التأميغ في قانػن التأأميغ رقأع 

                                                                                                                                                                                
م، وبالتالً ظهور الموانٌن التً 1661وسمً هذا المانون على اسمه وذلن فً العام  Sherman antitrust lawالسٌناتور االمٌركً شٌرمان 

 .competition lawتساهم فً تعزٌز المنافسة 
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السأجرج لأجى  2117كات لدأشة اصجار قانػن ججيج لمذخكات وىأػ مأا يعأخف بسذأخوع قأانػن الذأخ  برجد
 الحي لع يرجر ولع يشذخ بعج.رئاسة الػزراء و 

السقخ والداري في قصاع غدة كػنو قأج تأع  2118لعام تججر االشارة ىشا انشا لع نتصخق لقانػن الذخكات 
 .اصجاره في مخحمة االنقدام

لبأاب الحأادي عذأخ مأغ في  الفرأل الثأاني مأغ ا 1997لدشة  22رقع  األردنيما فيسا يتعمق بالقانػن أ
ن السذأأخع أثأأار الستعمقأأة بأأو، كأأحلظ نالحأأ  ث عأأغ انأأجماج الذأأخكات والذأأخو  واآلىأأحا القأأانػن فقأأج تحأأج

لدأأأشة  159درج مػضأأأػع انأأأجماج الذأأأخكات فأأأي البأأأاب الثالأأأث مأأأغ قأأأانػن الذأأأخكات رقأأأع أالسرأأأخي قأأأج 
 .2115 لدشة 17 بقانػن رقع والسعجل  1998لدشة  3والحي تع تعجيمو بالقانػن رقع  1981

و قأأج يأأؤثخ إال أنأأعمأأى االقترأأاد الأأػششي بذأأكل عأأام،  ن انأأجماج الذأأخكات يأأؤتي ثسأأارهأوعمأأى الأأخغع مأأغ 
، فجائشي الذأخكة 5عمى حقػق السداىسيغ والجائشيغ وعمى الغيخ وكحلظ عمى تعاقجات الذخكات السشجمجة

نأجماج عشأأجما تشقزأي شخرأأية ىأأحه يأؤثخ عمأأييع اال قأأج السشجمجأة الأأحيغ ليأع حقأأػق ماليأة بأأحمتيا الساليأة
يأأأؤثخ عمأأأى قأأأج ، كسأأأا الججيأأأجة أوا وىأأأي الذأأأخكة الجامجأأأة مكانيأأأ أخأأأخى الذأأأخكة السعشػيأأأة وتطيأأأخ شأأأخكة 

كانأت الذأخكة الجامجأة مػسأخة، وقأج يأؤدي  اإذمداىسي الذخكة الجامجة فقج يتػسع ويكبخ ضسانيع العام 
ن فأي ػ الجائش ما قام اإذشجمجة معدخة، وذلظ  كانت الذخكة الس اإذبيع ويعخضيع لمسخاشخ  ضخاراإل إلى

 .مى مػجػدات الذخكة الجامجةالتشفيح ع

كانأأت الػاليأأات الستحأأجة األمخيكيأأة مأأغ حيأأث نجمػسكدأأػنية، ع ضيأأػر انأأجماج الذأأخكات  لمأأجول األويخجأأ
ي فأ األمخيكأيات انأجماج الذأخكات فأي التأاريخ االنجماج فقأج بأجأت حخكأ ىسيةائل الجول التي تشبيت ألأو 

وقأج ازدادت  فأي العذأخيشات مأغ القأخن العذأخيغ، أخخى ، كسا بجأت حخكة 6تدعيشيات القخن التاسع عذخ
فأأأخض سأأأيصختيا  إلأأأىفعسأأأجت الػاليأأأات الستحأأجة  عسميأأات االنأأأجماج فأأأي الدأأتيشيات مأأأغ القأأأخن الساضأأي،

نأأجماج اال الصخيقأأة نفدأأيا، فاسأأتخجمت إلأأىروبيأأة و روبأأا، ثأأع لجأأأت الذأأخكات األأو ى دول االقترأأادية عمأأ
 .7ستقاللياعمى استسخارىا في حمبة السشافدة والسحافطة كػسيمة لمجفاع عغ وجػدىا وا

كأأان ليأأا الدأأبق فأأي ضيأأػر مأأا يعأأخف بطأأاىخة التخكأأد االقترأأادي،  ونجأأج أن الػاليأأات الستحأأجة األمخيكيأأة
مخيكيأأأة ن سياسأأأات الػاليأأأات الستحأأأجة األأالذأأأخكات صأأأػرة عشأأأو، فسأأأغ السعأأأخوف  الأأأحي يعتبأأأخ انأأأجماج
 م.1865ىمية سشة وذلظ بعج خخوجيا مغ الحخب األ ،ديةبػاب لمحخية االقترااالقترادية فتحت اال
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