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يعتبر تجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم اإلقتصادي؛ حيث يتكون التجمع من عدة شركات 

مستقلة من الناحية القانونية، إال أنها متحدة من الناحية العملية، مما يشكل مشروعًا إقتصاديًا موحدًا 

انونية بين ق يخضع لقرار مركزي، فالتجمع كيان إقتصادي ال يتمتع بالشخصية القانونية، فهو رابطة

الشركة المسيطرة التي تمثل رأس التجمع والشركات التابعة لها، وتقوم هذه العالقة على مفهوم السيطرة 

والتبعية بين أعضاء التجمع، مما ينتج عن هذه العالقة عدة آثار قانونية مهمة، مثل: إمتداد شرط 

اقي ءات المسؤولية المدنية واإلفالس إلى بالتحكيم إلى الغير، وتقييد المساهمات المتبادلة وإمتداد إجرا

أعضاء التجمع، وبالرغم من الوجود الفعلي لتجمع الشركات التجارية في األردن، مثل: البنك العربي، 

ومجموعة شركات المناصير، إال أن المشرع األردني لم ينظم هذه الظاهرة اإلقتصادية والقانونية في 

ا فعله المشرع التونسي، لتأتي هذه الدراسة كإضافة جديدة إلى إطار نظام قانوني خاص بها، إسوة بم

الباحثين والمختصين في مجال الشركات التجارية، لتوضح مفهوم تجمع الشركات التجارية، وبنيته 

الهيكلية، وما هي طبيعته القانونية،  والخصائص التي يتسم بها، وما يميزه عن غيره من التجمعات 

مثل: الشركة القابضة والشركات متعددة الجنسيات، كذلك بيان الطرق والقواعد اإلقتصادية المعروفة، 

القانونية لتكوين التجمع، وطبيعة العالقة بين أعضاء التجمع، السيما عالقة السيطرة والتبعية بينهما، 
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ية وننوآلية تنظيم العالقة بين أعضاء التجمع من حيث الرقابة وإبرام التعاقدات بينهما، واآلثار القا

المترتبة على تكوين التجمع على الغير، مثل: المساهمين األقلية في الشركة التابعة، والعمال، 

والمتعاقدين مع الشركة التابعة، وصواًل إلى تحديد المسؤولية المدنية ألعضاء التجمع عن ديون وإفالس 

موقف المشرع التونسي إحد أعضاء التجمع، وما هي األسس القانونية لهذه المسؤولية وأحكامها، و 

 واألردني من هذه المسؤولية.
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Abstract 

 

 The companies group is an innovative phenomenon of economic 

regulation. The group consists of several companies that are legally 

independent, but they are united scientifically, forming a single project subject 

to central decision. It is an economic entity which doesn’t enjoy legal 

personality, but is a legal bond between the controlling company that 

represents the head of the grouping and its subsidiaries. This relationship is 

based on the concept of control and subordination among the members of the 

group, which results in several important legal effects such as the extension 

of the arbitration clause to others and the restriction of mutual contributions 

and the extension of civil liability and bankruptcy procedures to the other 

members of the grouping. Despite the existence of a group of companies in 

Jordan, such as the Arab Bank and Manaseer Group, the Jordanian legislator 

did not regulate this economic and legal phenomenon as the Tunisian 

legislator did. This study comes as a new addition to researchers and 

specialists in the field of commercial companies to clarify the concept of the 

group of the company, its structure and the legal nature and characteristics 

that distinguish it from other economic group, especially the holding company 

and multinational companies. The study dealt with the rules and legal ways to 

form the group, the nature of the relationship between the members of the 
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group, especially the relationship of control and dependency between them, 

the mechanism of regulating the relationship between the members of the 

group in terms of control and the conclusion of contracts between them, and 

legal effects of forming a grouping on others, such as the minority 

shareholders in the subsidiary, workers and contractors with the subsidiary. 

The study then addressed the determination of the civil liability of the 

members of the group for the debts and bankruptcy of one of the members of 

the group, and the legal basis for this responsibility and its provisions and the 

position of the Tunisian and Jordanian legislator of this responsibility.
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