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 اإلهداء

إلى روح أبي الطاىرة ... أبي ذلك الحبيب الذي تفتحت عيناي عمى وجوده، ورباني 

 وأبدع تربية وعممًا وقرأ عمى قمبي والقمم وما يسطرون أىدي واإلىداء لو قميل.

يحىىيداي سة وىىويلةسىى .يةوىى ل كل  ...سوىى ي  ىىأ ىى إ لىىأأ ىىحيلة س ىىووىى و

أ سجيسعحزيلق مألسوك فحةق  أكسب    يتيإل تو لييلش  .

إلىىىى مىىىن  ىىىجمتني عمىىىى موا ىىىمة مسىىىيرتي إلىىىأ فسقىىىويلىىىد بزيحتىىىحيلؽ لسىىىو...

 .المممية...... إلى من أعطت دون مقابل... أىدي بوافر الحب وال فاء

 إلى من  جموني ووقفوا إلى جانبي وكانوا خير عوٍن وسند، أخوتي األعزاء

إلى من أريدىم أن يتذكروني يمين المحبة والرضا، إلى من ال تحمو الحياة إال 

 بوجودىم .. إلى أبنائي

 إلى كل من عممني حرفًا.. وأضاء لي دربي بالممم

 أىدي ثمرة جيدي لكم  كرًا وعرفاناً 

 الباحث

 عجارمةأمجد ال



 ي
 

 

 شكر وتقدير

                              عبىىىىىىىىىىدا  ال ىىىىىىىىىىويريأتقىىىىىىىىىىدم بخىىىىىىىىىىالص ال ىىىىىىىىىىكر والتقىىىىىىىىىىدير إلىىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىىتاذي الفاضىىىىىىىىىىل الىىىىىىىىىىدكتور 

الذي تفضل عمي بقبىول اإل ىراع عمىى رسىالتي، والىذي لىم يتىوان أبىدًا بتقىديم يىد المىون والن ى  لىي 

اىم بتزويىدي بالمممومىات اللزمىىة خىلل ىىذه المرحمىة، كمىا أننىي أتوجىو بال ىىكر إلىى كىل  ىخص سى

 إلثراء ىذه الرسالة.

كمىىىا أتوجىىىو بال ىىىكر إلىىىى األسىىىاتذة األفاضىىىل أعضىىىاء لجنىىىة المناق ىىىة لتفضىىىميم بىىىاإلطلع 

ومناق ىة الرسىىالة، مقىىدرًا جيىىودىم الممبىىر عنيىىا بالت ىىويبات السىىديدة التىىي أثىىرت مىىا جىىاء بمضىىمون 

لىىى كىىىل أسىىاتذتي بجاممىىىة اإلسىىراء الىىىذي ن بفضىىميم و ىىمت إلىىىى ىىىذه المرحمىىىة، إلىىى كىىىل الرسىىالة، واى

 ىؤالء ال كر والتقدير، وأسال ا  أن يحقق ليم رضى الخالق وتقدير الخمق.
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 الملخص

قانون الشركات  ألحكامحق الشرٌك فً التصرف بأسهمه فً شركات المساهمة العامة وفقاً 

 االردنً

 إعداد الطالب

 أمجد العجارمة

  إشراف

وٌريالغ عبد هللاالدكتور   

 ىىىدقةىىىلتىىىديي يلوىىى مفىىىحيلشىىى   تيل وىىى ه و  سىىى لهىىىدفتهىىىرهيلد يوىىىوإلىىىأ

ييلقسىىىىىيديلىىىىىيي د.  ىىىىىأهىىىىىرييلةىىىىىلفىىىىىحيلقىىىىى ويليل دوىىىىىح ي ق  وىىىىىورلىىىىى فىىىىىحيلقىىىىى ويل

إذ أن الم ىىىىىرع األردنىىىىىي قىىىىىد أولىىىىىى أىميىىىىىة بال ىىىىىة ليىىىىىذا النىىىىىوع مىىىىىن ال ىىىىىركات وىىىىىىىي  يل صىىىىى ا
مىىىىىن خىىىىىلل وضىىىىىم نطىىىىىاق موسىىىىىم و ىىىىىامل يحكىىىىىم إجىىىىىراءات ال ىىىىىركات المسىىىىىاىمة المامىىىىىة وذلىىىىىك 

تأسيسىىىىىىيا وحقىىىىىىوق المسىىىىىىاىمين فييىىىىىىا وطىىىىىىرق تىىىىىىداول األسىىىىىىيم والقيىىىىىىود المفروضىىىىىىة عمىىىىىىى تىىىىىىداول 
األسيم.

يفىىىىحو  سىىىىويلد يوىىىىوتيصىىىى يل  ةىىىى ل ح ي ىىىىو ىىىىليلوتىىىى  جييلتيصىىىىس تأه  ىىىى :

ما ىىىىى مىىىىم احكىىىىام أعطىىىىى الم ىىىىرع األردنىىىىي الحىىىىق لممسىىىىاىم فىىىىي حريىىىىة الت ىىىىرع بأسىىىىيمو بىىىىا يت
التأسىىىىىيس التىىىىىي وردت فىىىىىي قىىىىىانون ال ىىىىىركات. كمىىىىىىا اتفىىىىىق الم ىىىىىرع األردنىىىىىي والم ىىىىىرع الم ىىىىىىري 
فىىىىي فىىىىرض قيىىىىودًا اتفاقيىىىىة عمىىىىى تىىىىداول األسىىىىيم فىىىىي ال ىىىىركة المسىىىىاىمة المامىىىىة بنىىىىاء عمىىىىى اتفىىىىاق 

 مجمس إدارة ال ركة مم المساىمين 

قارنىىىىىة فيمىىىىىا يتممىىىىىق بتأسىىىىىيس الباحىىىىىث بالممىىىىىل عمىىىىىى مواكبىىىىىة الت ىىىىىريمات الم أو ىىىىىىوأخيىىىىىرًا     
ال ىىىىىركة المسىىىىىاىمة، والتىىىىىي تتميىىىىىز بالفماليىىىىىة مىىىىىن حيىىىىىث إجراءاتيىىىىىا الممقىىىىىدة وتكاليفيىىىىىا الباىظىىىىىة، 

 فيي تسمى إلى فرض التماون أو الدمج بين األطر القانونية واالقت ادي.

.تاااااااااااداول األساااااااااااهمس المسااااااااااااهمس الشاااااااااااركات المسااااااااااااهمةالكلماااااااااااات المفتاحٌاااااااااااة: 


