
  

)٩٨٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 
 

 
 

 

 

 

اا ا  ا ى   ا
 دي اا ا   

)رم درا( 

 الدكتــــــور

 ا  رك  اآل إ ن يوا   
   امم وارات ا  ا اذ

واد  اء  نمص اا  



 

)٩٨٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  



  

)٩٨٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

  مع الطبیعة التقلیدیة للشركة مدى توافق شركة الشخص الواحد

  )دراسة مقارنة ( في النظام السعودي

   .الدوسري انتیبخ آل إبراهیم بن مبارك بن اهللا عبد

، شقراءقانون خاص ، كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة ، الدوادمي ، جامعة 

  .المملكة العربیة السعودیة

   Abduallahdossari@icloud.com :لكترونيالبرید اإل
  

 ا  :  

 رشكة الشخص الواحد، إنشاءيطرح البحث عدة إشكاليات تواجه فكرة    

نشأة شخصية معنوية للرشكة مستقلة متاما عن الشخصية :لعل أمهها

القانونية للاملك الوحيد للرشكة، واستقالل الشخصية املعنوية للرشكة ذات 

ًنتيجة مهمة ومؤثرة جدا وهي انفصال الذمة  إىل د، يوصلناالشخص الواح

ما : املالية للرشكة عن الذمة املالية للرشيك، والسؤال الذي يطرح هنا هو

هي الطبيعة القانونية للذمة املالية للرشيك؟ وهل لديه ذمة مالية واحدة 

 أم يتعامل من خالهلا يف مجيع معامالته املالية سواء املدنية والتجارية؟

  من ذمة مالية؟أكثرهل لديه 

الثانية من نظام الرشكات، واملادة كام يطرح البحث إشكالية نصوص املادة 

ــنص عــىل)١٣ (، واملــادة) ١٢(  أن  مــن نظــام الــرشكات، فاملــادة األوىل ت

يثبــت عقــد  ": تــنص عــىل أن إىل ، ودعمتهــا املــادة الثانيــة"الــرشكة عقــد"

عديل بالكتابـة أمـام كاتـب عـدل، وإال كـان الرشكة وكذلك ما يطرأ عليه من ت



 

)٩٨٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

: ، واملادة الثالثة تـنص عـىل أن" العقد أو التعديل غري نافذ يف مواجهة الغري

ِيــشهر الــرشكاء أن جيــب "  -أعــضاء جملــس اإلدارة  أو مــديري الــرشكة أو ُ

عقـد مـن  فكيف يمكـن إبـرام. " … الرشكة تأسيس عقد -بحسب األحوال 

ألجـل ذلـك نتنـاول مـدي توافــق .ابتـه وشـهره؟طـرف واحـد؟، فـضال عـن كت

رشكة الشخص الواحد مع الفكرة التقليدية للرشكة، من خالل فصلني، عـىل 

 :النحو اآليت

 . مفهوم رشكة الشخص الواحد: الفصل األول 

 .الطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد: الفصل الثاين
 

 ت اا:  

 . النظام السعودي -الطبيعة التقليدية  – عقد –رشكة               

  

  

  

  

  

  

  



  

)٩٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  
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Abstract:      

    Subscribe to several knowledge of the idea of establishing a 

single person, the most important: a personalized character is 

the company's completely independent of the legal personality 

of the company's only owner, the independent personal 

celebration of the company has reached the one person, 

reaching a result of a task and very impressive, the question of 

the financial diver of the partner, the question posed here: 

What is the legal nature of the financial mortality of the 

partner? Does one financial debt dealing through all its 

financial and trade treatment? Or does he have more than one 

mercy? . The research is also the most important text of the 

second article of the system of enterprises, the article 12 (and 

13) companies. Article (1) The first of which the company is 

"contracting" and its second article I shall provide that: "The 

company's contract is as well as amended by a written 

statement. In contrast to the witch, the third article, the third 

article, which shall be of the following:" The partners or 

managers of the company or members of the Board of 

Directors by cases of the establishment of the company, how 

can I do not hold a one-poster? As well as his writer and his 



 

)٩٩٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

brother? "We are taking us to the provision of the person's 

compatibility with the traditional idea of the company as a 

two-class set as follows: Chapter I: The concept of one person. 

Chapter II: Legal nature of the one person company. 

Keywords: company, hold, traditional nature, Saudi system. 



  

)٩٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 

بمقتضاه يلتزم شخـصان  الذي  تعنى العقد-يف مفهومها التقليدي  –الرشكة 

، بتقديم حصة من مال أو عمل، مايلمرشوع  يف  بأن يساهم كل منهمأكثرأو 

 فجـوهر فكـرة ،)١(خـسارةالقتسام ما قد ينشأ عـن هـذا املـرشوع مـن ربـح أو 

اقتسام مـا ينـتج  يف الرشكة يتمثل فيام يقدمه الرشكاء من حصص رغبة منهم

 ومن هنـا . من أرباح مقابل حتملهم اخلسائر- املنشأ بينهم -عن املرشوع 

تستقل ذمته املالية عن ذمـم عنوي الذي يولد شخص جديد هو الشخص امل

 .)٢(الرشكاء

تصادية نتيجـة إحجـام املـستثمرين عـن فكـرة انتشار املشكالت االق أن غري

املشاركة مع غريهم، وخشية التعرض ملخاطر املـسئولية الشخـصية الـذي 

يفرضـه مبـدأ وحـدة الذمــة املاليـة، ومـا تبـع ذلــك مـن خـسارة مـن االقتــصاد 

 إنـشاءالتفكـري يف  إىل القومي وانتشار البطالـة، أدى بـالكثري مـن دول العـامل

تخىل عـن املفهـوم التقليـدي وخاصـة فـيام يتعلـق نوع جديد من الرشكات ي

                                                        

) ٣/م(املادة الثانية من نظام الـرشكات الـسعودي الـصادر باملرسـوم ملكـي رقـم ) ١(

 هــ ١٤٣٧/٠٢/٢٢ هـ  واملنـشور يف صـحيفة أم القـرى يف ١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتاريخ 

من القانون املدين املرصي؛ واملادة ) ٥٠٥ (؛ واملادة  مـ٠٤/١٢/٢٠١٥: املوافق 

 .١٩٦٦يوليو سنة ) ٢٤(من قانون الرشكات الفرنيس الصادر يف ) ١٨(

 -الطبعة السادسة –سميحة القليوبى، الرشكات التجارية . راجع د: يف هذا املعنى) ٢(

الـرشكات التجاريـة : حـسني املـاحي. ؛ د٥، ص ٢٠١٤ القـاهرة -العربيـة دار النهضة

 .٢٧ ص ٢٠١٧ القاهرة، -عد سوق األوراق املالية، دار النهضة العربيةوقوا



 

)٩٩٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

باملشاركة  ووحدة الذمة املالية بحيث تنشأ رشكة تـسمى رشكـة الـشخص 

 .الواحد حمدودة املسؤولية

  :اا ا  ة

يكـون رشكـة بمفـرده ، وذلـك بـأن  أن إن مقتىض هذه الفكرة، أنه جيوز لشخص مـا

، ويعلـن ختصيـصه السـتثامر مـرشوع معـني يف يقتطع مبلغا معينا من ذمته املاليـة 

ــه  أن شــكل رشكــة، وحيــدد مــسؤوليته بقــدر هــذا املبلــغ دون ــاقي ذمت ــسأل يف ب ُي

ــن ــالرغم م ــة، وب ــث  أن املالي ــن حي ــق م ــرة تتف ــذه الفك ــدفه ــد  – أه ــو حتدي وه

 )) La theorie du patrimoine d,affectation(( مع فكـرة ذمـة التخـصيص - املسؤولية

 ويف نفـس الوقـت ذمـة صـلية يكون للشخص الواحد ذمته املالية األالتي بمقتضاها

ــرى ــني ، االأخ ــرض مع ــصة لغ ــة خمص ــة  أن  مالي ــني ذم ــا ب ــا جوهري ــاك اختالف هن

فاألوىل ليس هلا الشخصية االعتباريـة بيـنام . التخصيص ورشكة الشخص الواحد

ص حلهـا الثانية تتمتع هبا، وهذا مـا يتـيح هلـا طـرح حلـول ال تـستطيع ذمـة التخـصي

وبنــاء عــىل ذلــك فــأن . ومنهــا عــىل ســبيل املثــال االنــدماج وتغيــري شــكل الــرشكة

نـضعها يف  أن - نوفر لذمة التخصيص مزايا مشاهبة  أن شئنا إذا - الرضورة تستدعى 

 )) . الرشكة ((إطار

فـرشكة الـشخص الواحـد هـي آليـة قانونيـة جديـدة تقـدم للمـستثمرين نظامــا 

م مـع تـوفري ضـامنات قانونيـة بعـدم أمـواهلوؤس قانونيا الستثامر جزء من ر

 .ذمتهم املالية العامة  إىل امتداد مسؤليتهم عن استثامراهتم



  

)٩٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أ ا:  

فكــرة رشكــة الــشخص الواحــد تتعــارض مــع الفكــرة  أن ،يتــضح ممــا ســبق

 فيها،  أو أكثرالتقليدية للرشكة، التي ال تقر بوجود رشكة إال بوجود شخصني

 إىل سعودي مل يكن يعرف رشكة الشخص الواحـد اسـتناداالنظام ال أن حتى

نص املادة األوىل من نظام الرشكات القديم الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 التي تعرف الرشكة بأهنا عقد بني شخـصني  )١(١٣٨٥ / ٣ / ٢٢ بتاريخ ٦/م

الــشخص لــه ذمــة ماليــة واحــدة، ال تتعــدد بتعــدد  أن ا عــىلتأسيــس، وأو أكثــر

، وتعترب الذمة املالية للشخص ضامنة للوفاء بجميع ديونه أيا كان لتزاماتاال

مبدأ وحدة الذمة املاليـة، يتعـارض مـع فكـرة ختـصيص ذمـة  أن نوعها، كام

، ويف ذات الوقت صليةمالية، التي بمقتضاها يكون للشخص ذمته املالية األ

 . خمصصة لغرض آخر هو الرشكةأخرىذمة مالية 

 ملكـي رقـم الـصادر باملرسـوملـسعودي اجلديـد، ثم صدر نظام الـرشكات ا

ــاريخ ) ٣/م( ــرى يف ١٤٣٧ / ١ / ٢٨بت ــحيفة أم الق ــشور يف ص ـــ  واملن  ه

 مـ، فأدخل رشكة الـشخص ٠٤/١٢/٢٠١٥:  هـ املوافق ١٤٣٧/٠٢/٢٢

حيـث نـص يف . التنظيم القانوين للرشكات يف النظام الـسعودي إىل الواحد

مـن ) الثانيـة(ً اسـتثناء مـن املـادة ": هاملادة اخلامسة واخلمسون منه عىل أن

 ذوي الصفة االعتباريـة العامـة والـرشكات شخاصالنظام، جيوز للدولة واأل

اململوكة بالكامل للدولـة والـرشكات التـي ال يقـل رأس ماهلـا عـن مخـسة 

                                                        

 . مـ٠٢/٠٥/١٩٦٥:  هـ املوافق ١٣٨٥/٠١/٠١ يفالقرىمنشور يف جريدة أم ) ١(



 

)٩٩٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ــال،   رشكــة مــسامهة مــن شــخص واحــد، ويكــون هلــذا تأســيسماليــني ري

ية تأسيــسفيهــا اجلمعيــة الالــشخص صــالحيات مجعيــات املــسامهني بــام 

: ثم نص يف املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة منـه عـىل أنـه. "وسلطاهتا

تؤسس الرشكة ذات  أن من النظام، جيوز) الثانية( املادة أحكاماستثناء من "

 إىل تـؤول مجيـع حصـصها أن املسؤولية املحدودة من شـخص واحـد، أو

ة هــذا الــشخص عــىل مــا ويف هــذه احلالــة تقتــرص مــسؤولي. شــخص واحــد

خصصه من مال ليكون رأس مال للرشكة، ويكون هلذا الشخص صالحيات 

ــرشكاء  ــة لل ــة العام ــرشكة واجلمعي ــديري ال ــس م ــدير وجمل ــلطات امل وس

) أكثـرأو (املنصوص عليهـا يف هـذا البـاب، وجيـوز لـه تعيـني مـدير واحـد 

ًوال عـن يكون هو املمثل هلا أمام القـضاء وهيئـات التحكـيم والغـري، ومـسؤ

 "إدارهتا أمام الرشيك املالك حلصص الرشكة

ــةتأســيسويعتــرب اعــرتاف املــنظم ب ــذ البداي  أو  رشكــة الــشخص الواحــد من

ــصص  ــل ح ــتامع ك ــم اج ــدودة رغ ــسؤولية املح ــرشكة ذات امل ــتمرار ال اس

 التقليدية وثورة حقيقية عـيل سسالرشكة يف يد رشيك واحد انقالبا عيل األ

 شـخاص عـيل تعـدد األإاللـرشكة كانـت ال تقـوم فا. مبادئ قانون الـرشكات

 التـصوري كانـت طـار هلـذا اإلصليةوتوافر نية املشاركة بينهم، والقاعدة األ

 . العقد 

 طبيعـة لـرشكة الـشخص أحكاملذلك تأيت أمهية هذا البحث؛ من أجل بيان 

 .ومتييزها عن الطبيعة القانونية للرشكة التقليدية، الواحد



  

)٩٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ا:  

 رشكـة الـشخص الواحـد، إنـشاءلبحث عدة إشـكاليات تواجـه فكـرة يطرح ا

نــشأة شخــصية معنويــة للــرشكة مــستقلة متامــا عــن الشخــصية :لعــل أمههــا

القانونية للاملك الوحيد للرشكة، فقد نصت الفقرة األوىل من  املادة الرابعة 

َّباسـتثناء رشكـة املحاصـة، ": عرش مـن نظـام الـرشكات الـسعودي عـىل أن

رشكة الشخصية االعتبارية بعد قيـدها يف الـسجل التجـاري، ومـع تكتسب ال

 شخــصية اعتباريــة بالقــدر الــالزم تأســيسذلــك يكــون للــرشكة خــالل مــدة ال

ــة مــن "تأســيسها، بــرشط إمتــام عمليــة التأسيــسل ، لــذلك فالــرشكة املكون

 .شخص واحد يكون لدهيا شخصية معنوية مستقلة متاما عن مالكها

ية نصوص املادة الثانية من نظام الرشكات، واملادة كام يطرح البحث إشكال

 أن مــن نظــام الــرشكات، فاملــادة األوىل تــنص عــىل) ١٣(، واملــادة ) ١٢(

يثبــت عقــد  ": تــنص عـىل أن إىل ، ودعمتهــا املـادة الثانيــة"الـرشكة عقــد"

الرشكة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمـام كاتـب عـدل، وإال كـان 

: ، واملادة الثالثة تـنص عـىل أن" ديل غري نافذ يف مواجهة الغريالعقد أو التع

ِيـشهر الـرشكاء أن جيـب "  -أعـضاء جملــس اإلدارة  أو مــديري الـرشكة أو ُ

عقـد مـن  فكيف يمكن إبـرام. " … الرشكة تأسيس عقد -بحسب األحوال 

 .طرف واحد؟، فضال عن كتابته وشهره؟

 تأسـيسألركان الواجب توافرها لهل ا: وهذا يستدرجنا لطرح السؤال التايل

، هي نفـس األركـان )الرشكة التقليدية( من شخص أكثرالرشكة املكونة من 

 . الرشكة ذات الشخص الواحد؟تأسيسالواجب توافرها من أجل 



 

)٩٩٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

إن موضـوع هـذا البحـث ينحـرص يف الطبيعـة القانونيـة لـرشكة :ا مق

ك الرشكة، وتطورها الشخص الواحد، لذلك نقترص فيه عىل بحث مفهوم تل

التارخيي والنظريات املؤسسة هلا ، ومدي توافقها أو تعارضها مع أألركـان 

تفــصيالت  إىل لــذلك لــن يتطــرق البحــث. املوضــوعية والــشكلية للــرشكة

انتهائهـا ، تـاركني  أو ها أو إدارهتـاتأسيـسرشكة الشخص الواحد مـن حيـث 

  . ذلك كله للمراجع العامة 

 توافق رشكة الشخص الواحد مع الفكـرة التقليديـة نتناول مدي:ا 

 :للرشكة، من خالل فصلني، عىل النحو اآليت

 .  مفهوم رشكة الشخص الواحد:ا اول 

ما الطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد:ا . 



  

)٩٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ول اا  

  ا اا  
و :  

) ٣/م( ملكي رقـم الصادر باملرسومديد، نظام الرشكات السعودي اجل جاء

ـــة نقلـــة فأحـــدث، )١( هــــ١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتـــاريخ   عـــامل التجـــارة يف نوعي

 وهـذا واحـد، شـخص مـن َّرشكة مكونة بإنشاء سمح أنه ال سيام واالقتصاد،

تـشهدها  التـي االقتـصادية ِّاملـرشع للتطـورات نتيجـة ملواكبـة جـاء التعديل

 الــشخص تــنظم رشكــة اأحكامــ فيــه درجفــأ احلــارض، الوقــت يف الـرشكات

 معـني مبلـغ ختـصيص ِّيفضلون املستثمرين الذين طموحات لتلبي الواحد؛

 لـو للمخاطرة، بحيـث أمواهلم كل تعريض من ًبه، بدال أمواهلم ليتاجروا من

ِّخصص باملبلغ الذي َّحمددة خسارهتم فتكون املرشوع خرس  فقط، كام له ُ

ُويـديره  التجـاري، املـرشوع عىل الكامل اذِّيفضل االستحو منهم البعض أن

 .له مناسبة يراها التي بالطريقة

مل تكن رشكة الشخص الواحد معروفة يف السعودية قبل صـدور  إذا عىل أنه

 أخـذتُالقانون املذكور، فإهنـا قـد عرفـت يف قـوانني دول كثـرية مـن قبـل، 

 األمـرصادي، بتنظيم هذه الرشكات نظرا ملا هلا مـن مزايـا يف املجـال االقتـ

ــرح  ــذي يط ــئلةال ــا أس ــصها، وتطوره ــرشكة و خصائ ــذه ال ــف ه ــول تعري  ح

 :  الذي نناقشه من خالل مبحثني عىل النحو التايلاألمر. التارخيي
 

 ولاا : و اا ا    
 

 ما ا : اا ا  رر اا  

                                                        

   مـ٠٤/١٢/٢٠١٥:  هـ املوافق ١٤٣٧/٠٢/٢٢املنشور يف صحيفة أم القرى يف ) ١(



 

)٩٩٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ول اا  

  ا اا و  

 و:  

 بـأن أكثـرعقد بمقتضاه يلتزم شخـصان أو "الرشكة  أن إذا كان املستقر عليه

عمـل القتـسام مـا  أو  بتقديم حصة من مـالمايلمرشوع  يف يساهم كل منهم

فإن مفهوم رشكة الشخص . )١("قد ينشأ عن هذا املرشوع من ربح أو خسارة

كـان املبـدأ  وإذا. ف، إذ أهنا تؤسس بـإرادة منفـردةالواحد جيايف هذا التعري

، فـإن منطـق رشكـة )٢(الثابت هو وحدة الذمـة املاليـة وعـدم قابليتهـا للتجزئـة

                                                        

 مــن القــانون املــدين ٥٠٥املــادة الثانيــة مــن نظــام الــرشكات الــسعودي ؛ املــادة  )١(

 فرنــيس قــديم مــن القــانون المــدين ١٨٣٢وقــد ورد هــذا التعريــف باملــادة . املــرصي

 تنظـيم الـرشكات ١٩٧٨ ينـاير ٤ الـصادر يف ٩وأعاد القانون رقم .  جتاري١٨واملادة 

 بشكل أعم من سـابقه حيـث سـوى ١٨٣٢املدنية يف فرنسا بتعريف الرشكة يف املادة 

ميـشيل وايبوليتـو، رشح القـانون . اقتصاديبح وجمرد حتقيق وفر بني هدف حتقيق الر

ســميحة . ، الطبعــة الثالثـة، مــشار إليـه يف القــانون التجـاري، دالثـاينالتجـاري، اجلــزء 

 ).١( هامش ٥، ص ١٩٨٣القليوبى، 

 أمـوال: (  مـن التقنـني املـدين املـرصي بقوهلـا ٢٣٤عربت عنه رصاحـة املـادة ) ٢(

 جمموع ": وقد عرف الفقه الذمة املالية بأهنا) .  للوفاء بديونه املدين مجيعها ضامنة

عبــد .د. " كمجمـوعإليهـا ماليـة منظـورا التزامـاتما للشخص من حقوق وما عليه من 

الـرزاق الـسنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون املــدين اجلديــد، حــق امللكيــة ، 



  

)٩٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ُالــشخص الواحــد خيــرج عــىل هــذا املبــدأ، حيــث ال يــسأل مؤســس رشكــة 

 . ا إال يف حدود املبلغ املخصص هلاالتزاماهتالشخص الواحد عن 

 قيل هبا لتلك الرشكة يف التـرشيعات ويف الفقـه، وإذ تعددت التعريفات التي

تلـك الـرشكة تؤسـس مـن  أن  يففإنه جيمع بينها خصائص مـشرتكة، تتمثـل

 . املال املخصص هلارأسقبل شخص واحد، وتتحدد مسئوليتها يف 

ألجل ذلك، يلزمنا البحث يف تعريف رشكة الـشخص الواحـد وخصائـصها 

 :من خالل مطلبني عىل النحو التايل

ولاا  :اا ا  .  
ما ا :اا ا  .  

ول اا 

  ا اا  

 اللغــة العربيــة للداللــة عــىل معنيــني، يف Société يــستخدم مــصطلح الــرشكة

.  فصاعدا بحيث ال يتميز أحدمها عـن اآلخـر)١(أحدمها عىل خلط النصيبني

 .)٢( للقيام بعمل مشرتكأكثرلعقد املربم بني اثنني فوالثاين عن ا

                                                                                                                                        

فـايز . د: ُ؛ يراجع أيـضا٢٤٤ ، ص ١٩٧٦ املجلـد الثامن، دار النهضة العربية بالقاهرة،

 .٣٨نعيم رضوان، مرجع سابق اإلشارة ، ص 

 .١٢١ص. ١٩٣٦كتاب املعامالت الرشعية املالية، سنة : أمحد إبراهيم) ١(

وقـد تكـون كلمـة . ٣٤٢، ٣٤١، ص ١٩٨٩املعجم الوجيز، جممع اللغة العربيـة،) ٢(

. كون بفتح األوىل وكرس الثانية بكرس الشني املعجمة وسكون الراء، وقد ت"الرشكة"

الرشح الصغري عـىل أقـرب املـسالك إىل مـذهب اإلمـام مالـك، تـأليف : انظر يف ذلك



 

)١٠٠٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

يقـوم  الذي قتصادي املرشوع االقتصادياملجال اال يف ولفظة الرشكة تعنى

 . من شخصأكثرعىل استغالله 

أما من الناحية القانونية، فتنص املـادة الثانيـة مـن نظـام الـرشكات الـسعودي 

 بأن يساهم أكثرخصان أو  عقد يلتزم بمقتضاه ش":عيل تعريف الرشكة بأهنا

عمـل أو مـنهام  أو كل منهم يف مرشوع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال

 . )١( "ًمعا القتسام ما ينشأ من هذا املرشوع من ربح أو خسارة 

املـنظم الـسعودي قـد اعتنـق املفهـوم العقـدي  أن ويتضح من هذا التعريـف

ويتـضمن .)٢(وهـو العقـدالرشكة من حيث العمل الذي ينشئها  إىل الذي ينظر

هذا التعريف يف طياته رضورة توافر األركان املوضـوعية العامـة للعقـد مـن 

رضا وحمل وسبب، واألركان املوضـوعية اخلاصـة يف عقـد الـرشكة عـىل 

النحو الذي تضمنه التعريف، وحيتوي التعريف عىل طائفتني من املشاركة، 

                                                                                                                                        

العالمة أبى الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، اجلـزء الثالـث، دار املعـارف 

 .٤٥٥هـ، ص ١٣٩٣بمرص، 

 نـص املـادة وهـذا الـنص مـستمد مـن. من القـانون املـدين املـرصي٥٠٥املادة ) ١(

 ، والرشكة وفقا ١٩٨٥ وعام ١٩٧٨ من التقنني املدين الفرنيس قبل تعديله عام ١٨٣٢

 بأن يسهم كـل مـنهم يف  أو أكثرعقد يلتزم بمقتضاه شخصان(للقانون املدين الفرنيس 

عمل القتسام ما قد ينـشأ عـن هـذا املـرشوع مـن  أو مرشوع مايل بتقديم حصة من مال

 ). ربح أو خسارة

)٢( Georges Ripert et Rene ROBLOT , traite de droit commercial , 

T.I13e ed .1989 (L.G.D.J.) n 653 .  



  

)١٠٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــا ــصص ـ : مه ــديم ح ــرشكة بتق ــامل ال ــشاركة يف رأس ــل ـ امل ــال أو عم م

 .)١(واملشاركة يف اقتسام الربح واخلسارة

نبحث يف تأصيل تسمية رشكـة الـشخص الواحـد،  أن وهيمنا يف هذا املقام

ــل تــستحق وصــف الــرشكة؟  ــم يف تعريــف هــذه الــرشكة يف )أوال(وه ، ث

 ).ثالثا(، ويف الفقه )ثانيا(الترشيعات

أو :اا ا   

ه مـن قبـل تأسيـس عـىل املـرشوع الـذي يـتم أطلقـتتي  تعددت التسميات ال

 من املسؤولية املحدودة لذلك املـرشوع يف حـدود إطارشخص واحد يف 

رأس املــال املخــصص لــه، يف ذات الوقــت الــذي اهتمــت فيــه التــرشيعات 

باعتامد فكرة الرشكة الستيعاب املرشوع الذي هو يف حقيقته مرشوع فردي 

فكــرة الــرشكة وشــكلها القــانوين هلــام  أن حمــدود املــسئولية، عــىل اعتبــار

القدرة عىل خلق االستقالل املطلوب بني املرشوع وصاحبه ، وهو مل يكن 

ليتسنى لوال التغري الذي طرأ عىل فكرة الرشكة التـي باتـت بواقعهـا احلـديث 

ا قانونيا غـري مـرتبط بالتعـدد ، ممـا جعـل منهـا صـيغة قانونيـة للمـرشوع إطار

 .رادة املنفردة كام تنشأ بالعقدالتجاري تنشأ باإل

 Projet d'uneلقد استخدم املرشع الفرنيس تسمية مرشوع الشخص الواحد 

personne ١٩٨٥ لسنة ٦٩٧ -٨٥ ، وكان ذلك من خالل عنوان القانون رقم 

                                                        

ــى) ١( ــذا املعن ــع د: يف ه ــضة . راج ــة، دار النه ــرشكات التجاري ــوبى، ال ــميحة القلي س

 ...٥، ص ٢٠١٤العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 



 

)١٠٠٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

لتكـون ، مضمون هذا القانون كان يدور حـول فكـرة الـرشكة  أن ، بالرغم من

 ىأحـرملـضمون، وبالتـايل فقـد كـان تسمية مرشوع غري منـسجمة مـع هـذا ا

يستخدم يف العنوان تسمية متوافقة مع املضمون، ومن  أن باملرشع الفرنيس

  . )١(يستخدم تسمية رشكة بشكل رصيح أن هنا فقد كان عليه

رشكـة الـشخص الواحـد مـع (أما الترشيعات العربية، فقد اسـتخدمت تعبـري 

: قــد اســتخدم تــسميةفاملــرشع املــرصي، . الــنص عــىل حتديــد املــسئولية

، وذلـك بنـصه يف املـادة األوىل مـن مـواد إصـدار )رشكة الشخص الواحد(

 بإصدار ١٩٨١ لسنة ١٥٩، بتعديل القانون رقم )٢( ٢٠١٨ لسنة ٤القانون رقم 

قــانون رشكــات املــسامهة ورشكــات التوصــية باألســهم والــرشكات ذات 

 املـسامهة قـانون رشكـات"يستبدل مسمى " أن املسئولية املحدودة عىل

ورشكات التوصية باألسهم والرشكات ذات املسئولية املحدودة ورشكات 

قـانون رشكـات املـسامهة ورشكـات التوصـية "الشخص الواحد، بمسمى 

 أيـنام ورد يف القـانون رقـم "باألسهم والرشكات ذات املسئولية املحدودة

 ." والقانون املرافق له، ويف أي قانون آخر١٩٨١ لسنة ١٥٩

 بتاريخ ٣٠ /م رقم امللكي باملرسوم ا نظام الرشكات السعودي الصادرأم     

 منه عىل ٥٥املادة  َّ، فنصت١٠/١١/٢٠١٥ املوافق – هـ ١٤٣٧/ ٢٨/١

 تأسيس للدولة جيوز نظام الرشكات  من٢املادة  نص من  استثناء": أنه 

                                                        

كة بـــني الـــرشكة ذات املـــسئولية اخلـــصائص املـــشرت: نـــاريامن عبـــد القـــادر. د) ١(

 .١٣٤املحدودة ورشكة الشخص الواحد ، مرجع سابق، ص 

 . ٢٠١٨ يناير ١٦، يف )ط( مكرر ٢منشور يف اجلريدة الرسمية، العدد ) ٢(



  

)١٠٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 من ذات النظام ١٤٥ املادة نصت ، كام"واحد شخص مسامهة من رشكة

 الرشكة تؤسس أن جيوز نظام الرشكات من ٢املادة  نص من استثناء أنه عىل

الرشكاء،  ُّتعدد فاألصل ،"واحد شخص من املسئولية املحدودة ذات

 .للرشكة واحد مالك وجود هو واالستثناء

 مــن قــانون ٨٥وكــذلك املــرشع الكــويتي يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 

 .)١(٢٠١٦ لسنة ١الرشكات اجلديد رقم 

ــتخ ــريواس ــامين تعب ــرشع الع ــدودة ": ُدم امل ــد حم ــشخص الواح ــة ال رشك

ــسئولية ــار، يف "امل ــادة إط ــرشكة يف امل ــذه ال ــه هل ــن قــانون ٢٩١ تعريف  م

 ١٨ُالرشكات التجارية العامين اجلديد، الـصادر باملرسـوم الـسلطاين رقـم 

 مـن فربايـر ١٣ بإصـدار قـانون الـرشكات التجاريـة، الـصادر يف ٢٠١٩لسنة 

٢(٢٠١٩(. 

و ) رشكـة الـشخص الواحـد( الفقه العريب فقد تردد بني استخدام تعبريي أما

ــسئولية( ــردي حمــدودي امل ــدكتورة)املــرشوع الف ــميحة / ، فأســتاذتنا ال س

نظـام  أن  الواقـع" تقول سيادهتا إذالقليويب، تستخدمهام كتعبريين مرتادفني 

ي يأخـذ نظام املرشوع الفردي حمدود املسئولية الـذ أو رشكة الفرد الواحد

                                                        

، يف األول مـن ١٢٧٣ملحق العـدد  –) الكويت اليوم(منشور يف اجلريدة الرسمية ) ١(

 . ٢٠١٦فرباير 

الشخص الواحد رشكة حمدودة املسؤولية يمتلـك رأس  رشكة ": نصت عىل أن) ٢(

ُ، القــانون منــشور يف جملــة عــامن "ماهلـا بالكامــل شــخص واحــد طبيعــي أو اعتبــاري

 .  هـ١٤٣٩ رجب ٣ - م ٢٠١٨ مارس ٢١جريدة عامن األربعاء 



 

)١٠٠٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 ، نظـام ال ١٩٨٥ يوليـو ١١به الترشيع الفرنيس احلايل بالقـانون الـصادر يف 

 أو باس به، ونري أنه من األفضل األخـذ بـه رصاحـة لـصاحب التجـارة نفـسه

 .)١("للغري

رشكــة الــشخص (حممــد هبجــت قايــد تعبــري/واســتخدم األســتاذ الــدكتور

يف  –ذكـر سـيادته ، و١٩٩٠كعنوان ملؤلفه عـام ) الواحد حمدود املسئولية

ــك ــر -ســبب ذل ــه آث ــشخص الواحــد حمــدود " أن ــظ رشكــة ال  اســتخدام لف

املسئولية أو رشكة الـشخص الواحـد ذو املـسئولية املحـدودة مفـضال إيـاه 

عيل االصطالح الذي يطلقه البعض وهو مـرشوع الـشخص الواحـد حمـدود 

احة املسئولية ، الن ذلك يتفق مع الوصف الذي أسبغه املرشع الفرنيس رص

 االقتصادي ومتـشيا مـع االصـطالح االستثامرعيل هذه النوعية اجلديدة من 

 املـرشع هلـا باعتبارهـا احـدي نوعيـات الـرشكة ذات أعطـاهالقانوين الـذي 

ختـضع )  من قانون الـرشكات الفرنـيس احلـايل٣٤م (املسئولية املحدودة 

يــة هــا فــيام عـدا مــا ينــشأ عــن وحـدة الــرشيك واختفــاء اجلمعأحكامجلميـع 

العموميـة للــرشكاء حيــث تـستقل فيهــا رشكــة الـشخص الواحــد بطائفــة مــن 

 .)٢( " تتفق مع وصفها اخلاص حكاماأل

                                                        

ــة، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، الطبعــة . د) ١( ســميحة القليــوبى، الــرشكات التجاري

 .٤١، ص ٢٠١٤السادسة، 

رشكة الشخص الواحـد حمـدود املـسئولية، دار النهـضة : : حممد هبجت قايد. د) ٢(

 . ٢١، ص١٩٩٠العربية، 



  

)١٠٠٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
اسـتخدام  إىل االختيار بني هذين التعبريين فإننـا نميـل إىل وإن كنا مضطرين

هـذا املـرشوع  أن فقد رأينـا ))املرشوع الفردي حمدود املسؤلية(( مسمى 

رشكة ســواء مـن الناحيـة اللغويــة ، أو مـن ناحيــة يتعـارض متامـا مــع لفظـة الـ

االصطالح القانوين الواقعي الذي يعرب عن املشاركة والتعاون بني شخصني 

  يف مرشوع مايل هبدف اقتسام ما ينتج عن هذا املـرشوع مـن أربـاحأكثرأو 

 . خسائرأو 

 للرشكة املكونة مـن " االصطالح القانوين " فإن التسمية أخرىومن ناحية 

فتـسمية . ل شخص واحد، هي تسمية فيها من التناقض ما ال يمكن إنكـاره قب

ــة أو يشءأي  ــد أو أي حال ــرة ال ب ــت  أن فك ــذي أت ــضمون ال ــع امل ــسجم م تن

التسمية لإلحياء هبا بصورة موجزة مميزة ودالة، فـإذا كانـت فكـرة الـشخص 

 املعنوي قد ابتدعت لتخلق للكيان الناشئ حالـة مـن االنفـصال واالسـتقالل

 املكونني له، ولتـستقر فـيام بعـد كفكـرة قـادرة فعـال شخاصوالتميز عن األ

ُنطلـق عـىل كيـان قـانوين نقـول بأنـه  أن عيل ذلك، فكيف لنا واحلال كـذلك

َمفصول ومستقل ومتميز عمن كونه تسمية تنـصب عـيل العنـرص الـذي أريـد 

أن  وعليه فانـه ال جيـوز لنـا. فصله، وذلك حني نقول رشكة الشخص الواحد

الشخص القانوين الذي كون الكيان اجلديد، هـذا الكيـان املتمتـع  إىل نشري

األول  –بشخصية قانونية خاصة به يف ذات الوقت الذي نقول فيه بأن عالقتـه 

 . بسبب اكتساهبا للشخصية القانونية  –الثانية  –قد انقطعت متاما هبا  –

يل الـرشكة ذات  عـ" ذات مسؤولية حمـدودة "إطالق اصطالح  أن كام نري

املسؤولية املحـدودة بمفهومهـا التقليـدي القـائم عـيل التعـدد أو بمفهومهـا 



 

)١٠٠٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ها من قبـل شـخص واحـد ، فيـه خلـط واضـح، تأسيساحلديث الذي يسمح ب

 ال تكـون أشـخاصمـن قبـل عـدة  أو فالرشكة املكونة من قبل شخص واحد

الرشيك حمدودة، فاملسئولية املحدودة تنصب عيل  –كرشكة  –مسئوليتها 

ولــيس عـــيل الـــرشكة التــي تكـــون مـــسئوليتها غــري حمـــدودة عـــن ديوهنـــا 

املـسئولية املحـدودة  أن ا، وبعبارة موجزة فان هذه التسمية توحيالتزاماهتو

تنصب عيل الرشكة وليس عيل الرشيك، وهـذا قلـب للواقـع املرتتـب عـيل 

 .  الذي يوجب تصحيح هذه التسميةاألمرهذه الرشكة 

 ا ماا ا  ا:  

مل يضع املرشع الفرنيس تعريفا لرشكة الـشخص الواحـد، غـري أنـه بـصدور 

، أصبح التعريف اجلديد للرشكة ١٩٨٥ يف يوليو ٦٩٧القانون الفرنيس رقم 

أهنا تنشأ  –طبقا للفقرة األوىل من املادة الثانية  –ذات املسئولية املحدودة 

ــدة  ــن ع ــد أوم ــخص واح ــن ش ــخم ــدود اصأش ــسائر يف ح ــون اخل  يتحمل

وأضافت الفقرة الثانية من ذات املـادة أنـه عنـدما . حصصهم يف رأس املال

ويـامرس ) الـرشيك الوحيـد: (تتضمن الرشكة شخصا واحدا فإنه يطلق عليه

 .هذا الرشيك السلطات اخلاصة بمجموع الرشكاء

 ٣٠ /م رقم امللكي باملرسوم َّومل يتطرق نظام الرشكات السعودي الصادر   

، لتعريف رشكة ١٠/١١/٢٠١٥ املوافق – هـ ١٤٣٧/ ٢٨/١بتاريخ 

 من مسامهة رشكة الشخص الواحد، واكتفى بالنص عىل جواز تأسيس



  

)١٠٠٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 املسئولية ذات الرشكة َّتؤسس أن وجواز ، )٥٥املادة (، "واحد شخص

 ).١٥٤ املادة. ("واحد شخص من املحدودة

 فقـد ٢٠١٥ لـسنة ٢ اإلمـارايت رقـم ياالحتـادأما قانون الرشكات التجاريـة 

 منـه يف معـرض تعريفـه للـرشكة ٧١ذكر رشكة الشخص الواحـد يف املـادة 

ذات املسئولية املحدودة، بأهنا هي الرشكة التي ال يقـل عـدد الـرشكاء فيهـا 

مخسني رشيكـا، إال أنـه يف الفقـرة الثانيـة مـن ) ٥٠(عن اثنني وال يزيد عىل 

 رشكـة ذات مـسئولية حمـدودة، وال تأسيس ذات املادة أجاز لشخص واحد

 إال بمقـدار رأس املـال الـوارد االتزاماهتـيسأل مالك رأس مال الـرشكة عـن 

 .هاتأسيسبعقد 

أمــا التــرشيعات التــي اهتمــت بوضــع تعريــف لــرشكة الــشخص الواحـــد 

ــة :فمنهــا ــادة الرابع ــن امل ــرة األوىل م ــنص الفق ــث ت ــرصي، حي ــرشيع امل الت

 بتعـديل ٢٠١٨ لـسنة ٤ة اخلامسة مـن القـانون رقـم املضافة باملاد) مكررا(

 بإصدار قانون رشكات املسامهة ورشكـات ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 

 رشكـة ": التوصية باألسهم والرشكات ذات املسئولية املحـدودة، عـىل أن

الشخص الواحد هي رشكة يمتلك رأس ماهلا بالكامل شخص واحد، سواء 

 بام ال يتعارض مع أغراضها وال يـسأل مؤسـس اعتباريا وذلك أو كان طبيعيا

 ."ا إال يف حدود رأس املال املخصص هلاالتزاماهتالرشكة عن 

َّ الذي قام بتعريف رشكـة الـشخص الواحـد بـشكل حمـدد البحریني والتشریع

من قانون الرشكات البحريني الـصادر ) ٢٨٩(ورصيح، حيث جاء يف املادة 

 يقـصد بـرشكة الـشخص " عـىل أنـه٢٠٠١ لـسنة ٢١باملرسوم بقـانون رقـم 



 

)١٠٠٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

الواحد يف تطبيق أحكام هـذا القـانون كـل نـشاط اقتـصادي يمتلـك رأسـامله 

 ."بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري

ً املرشع البحريني قد جاء قارصا، ومل يتضمن أهم تعريف أن ونرى ِّ

اخلصائص التي تتمتع هبا هذه الرشكة، فلم يبني ما إذا كانت تتمتع 

  .ية املعنوية من عدمه، ومل تبني مسئولية مالك الرشكةبالشخص

 من قانون الرشكات ٨٥وتوىل املرشع الكويتي يف الفقرة األوىل من املادة 

، تعريف رشكـة الـشخص الواحـد، حيـث نـصت ٢٠١٦ لسنة ١اجلديد رقم 

 هـذا أحكاميف تطبيق  –ُيقصد برشكة الشخص الواحد "تلك الفقرة عىل أنه 

رشوع يمتلـك رأس مالـه بالكامـل شـخص واحـد طبيعـي أو كل مـ –القانون 

ــن  ــرشكة ع ــك ال ــسأل مال ــاري، ال ي ــُاعتب ــال التزاماهت ــدار رأس امل ا إال بمق

 ."املخصص للرشكة

ِّ تعريف املرشع الكويتي قد جاء أفضل مـن سـابقيه مـن حيـث بيـان أن ونجد

 .أهم اخلصائص التي تتمتع هبا رشكة الشخص الواحد

سواء منها ما تـضمن تعريفـا  –ذه الترشيعات مجيعا ه أن وواضح مما سلف

 فإهنا مجيعـا قـد تـضمنت نـصوصا حتتـوي -ما مل يتضمن أو لتلك الرشكة

إهنـا تتكـون مـن فـرد :  خصيصتني لـرشكة الـشخص الواحـد ومهـاأهمعىل 

عـــدم قيـــام  إىل وإن كنـــا نميـــل. واحـــد وإهنـــا تتمتـــع بمـــسئولية حمـــدودة 

وضـع التعريفـات مـن عمـل  أن ئام ما يقالالترشيعات بوضع التعريفات، فدا

 . الفقه وليس من عمل الترشيع 



  

)١٠٠٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 :اا ا  ا ا  

 التعريفات التي قـال هبـا الفقـه لـرشكة الـشخص الواحـد، -كثريا –تشاهبت 

هـذه الـرشكة تتكـون  أن فلم خترج يف جمملها عن ما أكدته التـرشيعات مـن

ُ ماليـة مـستقلة عـن ذلـك الـشخص الـذي ينـشئها، من شخص واحد وهلا ذمة

 .وبالتايل هي تتمتع بمحدودية املسئولية

إحــدى نوعيــات الــرشكة ذات املــسئولية "وعــىل هــذا جــاء التعريــف بأهنــا 

َاملحدودة التي تؤسس بعمل إرادي من قبل شخص واحد طبيعـي أو معنـوي 
ِ

َّ

ًيسمى بالرشيك الوحيد، وهو خيـصص مـن مـرشوعها جـزءا مـن  أموالـه، أو ِّ

عند االقتضاء عمله وخربته، وذلك بغية االستفادة مما ينتج عنهـا مـن أربـاح، 

َّوال يتحمل من خسائر املرشوع إال يف حدود قيمة مـا قدمـه لـه مـن حـصص 

 . )١("نقدية أو عينية

 هـي": أهنـا فـذكر، الواحـدواهتم البعض بطريقة التأسيس لـرشكة الـشخص 

حد طبيعي كان أو معنوي، ويكون هلذه الرشكة َّالرشكة املؤلفة من رشيك وا

ًذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للرشيك، وقد تؤسـس هـذه الـرشكة ابتـداء  َّ

َّمن رشيك واحد، وقد تئول إىل رشكة من رشيك واحـد جـراء بقـاء رشيـك 

 .)٢("واحد فيه

                                                        

رشكـة الـشخص الواحـد حمـدود املـسئولية، دار النهـضة : حممد هبجـت قايـد. د) ١(

 .٢٠، ص١٩٩٠العربية، 

 حمـدودة الـرشكة: موسوعة الرشكات التجارية، اجلزء السادس: إلياس ناصيف. د) ٢(

 .٧٨، ص ١٩٩٨املسئولية، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 



 

)١٠١٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

َواجته الفقه الذي يرى أن ما يطلق عليه   إال لـيس ،)الواحـدرشكـة الـشخص (ُ

ِّتلك الذمة املالية التي خيصـصها التـاجر ":  إىل تعريفها بأهنا�فرديا ًمرشوعا ُ

الفرد بإرادته املنفـردة، ويقـوم باسـتغالل هـذه الذمـة املاليـة يف بعـض أوجـه 

َّالنشاط التجاري، وتكون مسئوليته حمدودة بمقدار الذمة املالية املخصـصة 

 .)١(العامةهلذا النشاط، ودون ارتباطها بذمته املالية 

متوافقـة يف معناهـا،  –ًمجيعـا  –قد كان من الطبيعي أن تأيت هذه التعريفـات 

 -بحسب من يقولون هبـا –وإن اختلفت يف مبناها، فرشكة الشخص الواحد 

ًهي الرشكة التي تؤسس ابتداء من شخص واحد، أو تئـول ملكيتهـا إىل ذلـك  َّ

�الشخص، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا،  � وتتمتع بذمة مالية مستقلة عن ً

ذمة مؤسـسها، أو مـن تئـول إليـه ملكيتهـا، وتكـون مـسئولية مالكهـا حمـدودة 

َبمقدار رأسامل الرشكة املقدم من قبله
ِ ِ َّ. 

ومــن جانبنــا ال نــرى بأهنــا رشكــة، وال نؤيــد التوجــه بإعطــاء هــذا املــرشوع 

 .ُالفردي مكنة حتديد املسئولية

 رشكة الشخص الواحـد ذات املـسئولية ذلك أن إطالق وصف الرشكة عىل

ــا اللغــوياملحــدودة يتعــارض مــع املعنــى  ــانوين لكلمــة الــرشكة، وم  والق

 عـن التغـايضيمكـن : يستلزمه من وجود رشيكني عىل األقل، أما القول بأنـه

ِّهذا النقد حتقيقا للهدف الذي توخاه املرشع رصاحة، فإنه ما كـان للمـرشع  ِّ َّ ً

                                                        

 مكتبـة املحـدودة، املـسئولية ذات الفرديـة املـرشوعات :رضـوان نعـيم فايز .د) ١(

 .  ١٦ص  ،١٩٩٩باملنصورة،  اجلالء



  

)١٠١١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ُ جتاهل حكم ا-نفسه – ملنطق والواقع، والتغايض عن مفهـوم وطبيعـة نظـام ُ

 .الرشكة الذي يقتيض التشارك والتعاون والتعاضد بني أكثر من رشيك

أما إكساب هذه الرشكة املدعاة صفة املسئولية املحدودة فإنه يتعارض مع مبدأ 

 -  املـدين أمـوال أن  بام يقتـضيه مـن)١(وحدة الذمة املالية وعدم قابليتها للتجزئة

 بعضهام إعفاءفال جيوز . عقارية تضمن الوفاء بديونه أو  منقولة كانت- يعها مج

 . بهاآلخرختصيص بعضها دون البعض دون  أو من هذا الضامن،

ــانوين -لــذلك فــإن احلــق  رشكــة "ُمــا يــدعى  أن – مــن حيــث املنطــق الق

، ليس إال مرشوعا فرديا منحه املرشع "الشخص الواحد حمدود املسؤولية

ينجـو  أن ديد املسئولية ، بحيث يـستطيع صـاحب هـذا املـرشوعضامنة حت

املـنظم  أن ه غري املجنبة هلذا املرشوع من حقوق الدائنني، ومـا نـرىأموالب

 .ه التزاماتكان حمقا يف منحه هذه الضامنة التي تعينه عىل التهرب من 

ما ا  
اا ا     

 رشكة ذات شخص واحـد إنشاء إىل يلجأ مل املرشوع مالك أن البدهيي من

َّتتجـسد هـذه املزايـا فـيام  ،)٢(إال لوجود مزايا عديدة هلذا النوع من الـرشكات

َّأن مسئولية الرشيك عن ديون الرشكة تكون حمددة بـرأس املـال الـذي : ييل

                                                        

أمـوال : (  مـن التقيـيم املـدين املـرصي بقوهلـا ٢٣٤عربت عنـه رصاحـة املـادة ) ١(

 ) . عها ضامنة للوفاء بديونه املدين مجي

دراسـة مقارنـة، دار البـشري للطباعـة .. الواحـد الـشخص رشكـة: فريوز الرياموي. د) ٢(

  .٤٤، ص ١٩٩٧والنرش، عامن، 



 

)١٠١٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

يقدمه يف الرشكة، واستقالل الذمة املالية للرشكة عن الذمة املالية للرشيك، 

شاء رشكات ومهية، وتسهيل عملية إدارة الـرشكة، وتـسهل عمليـة وتاليف إن

، وعىل ذلك تتميز رشكة الشخص الواحـد )١(نقل ملكية الرشكة والتنازل عنها

 :باخلصائص اآلتية

أو :وا   ن إم:  

 كـام هـو واضـح مـن –إن العنرص األهم واألبرز يف رشكة الشخص الواحـد 

ال رشكاء، بل هي مكونة مـن مـرشوع يمتلـك رأس هو إهنا رشكة ب –االسم 

ًمالــه بالكامــل شــخص واحــد، ســواء كــان هــذا الــشخص شخــصا طبيعيــا أم  ً

ًاعتباريــا، وبــذلك ختتلــف رشكــة الــشخص الواحــد عــام ســواها مــن أنــواع 

وإذا ختلف هذا . )٢( تستلزم تعدد الرشكاءخرىاألنواع األ أن الرشكات، حيث

                                                        
 )١(Paillusseau, J. ''L'E.U.R.L ou des intérêts pratiques et des 

conséquences théoriques de la société unipersonnelle?'', J.C.P.. éd. E, 
14684, (1986). 

 هـو املحدودة املسئولية وذات الوحيد الشخص ذات املؤسسة يميز ما أهم إن" )٢(

 َّنـصت ما مثل أكثر، أو طرفني بني يربم عقد إىل ًاستنادا الرشكة هذه مصدرها، فال تقوم

 بـصفة الـرشكة تكـوين عليـه يقوم املدين املرصي الذي من القانون ٥٠٥ املادة عليه

 بمفرده، رشكة يؤسس أن للشخص يمكن استثناء بحيث أورد قد ِّاملرشع أن إال عامة،

 املنفـردة اإلرادة هـي هـذه الـرشكة مـصدر فأصـبح املنفـردة، إرادتـه إىل ًاسـتنادا وهذا

 ذات الواحــد الــشخص رشكــة: هيــوا إبــراهيم احليــدري.  د:انظــر. "العقــد ولــيس

، ٥٢، ص٢٠١٠احلقوقيـة،  احللبـي راتمنـشو مقارنـة، دراسـة املحـدودة، املسئولية

 يف الواحـد الـشخص لـرشكة النظـام القـانون :اجلليـل عبـد حممـد يـرسية .د: وراجـع



  

)١٠١٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، حيث أخرىرشكة  إىل  األسباب حتولتالعنرص يف الرشكة ألي سبب من

 مــع مراعــاة ": مــن نظــام الــرشكات الــسعودي عــىل أن) ١٦(نــصت املــادة 

أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع الرشكات، تنقيض الرشكة بأحـد 

 إىل  انتقــال مجيــع احلــصص أو مجيــع األســهم-ج :...... األســباب اآلتيــة

رشيك أو املــساهم يف اســتمرار رشيــك أو مــساهم واحــد، مــا مل يرغــب الــ

من نظام الـرشكات  ) ١٤٩(كام أجاز يف املادة .  النظامحكامًالرشكة وفقا أل

رشكـة ذات مـسؤولية حمـدودة  إىل اجلديد حتول الرشكة املسامهة العامـة

جتمعـت أســهم الـرشكة يف يـد رشيــك واحـد وذلــك  إذا مـن شـخص واحــد

 الـسابقة عــىل حتــول لتزامــات مــع بقـاء كافــة االالــسنةخـالل مــده ال تتجـاوز 

 . انقضت بقوة القانونوإالالرشكة وانتقاهلا معها 

م : ا و :  

إن أهم خاصية ختتص هبا رشكة الشخص الواحد هي املسئولية املحـدودة 

للرشيك فيها عن ديون الرشكة، فال يسأل عن ديوهنا إال بمقدار مسامهته يف 

يك املتــضامن يف رشكــة التــضامن، أو يف رأس املــال، عــىل عكــس الــرش

ُالذي يسأل عن مجيع ديون الرشكة حتـى يف أموالـه ) رشكة التوصية البسيطة

اخلاصة، ولعل السبب الرئيس الذي دفع مالك الرشكة إىل أن يؤسس رشكة 

                                                                                                                                        

 واالقتـصادية، القانونيـة للبحـوث احلقـوق جملـة يف منـشور البحرينـي، بحـث القانون

 .٦٨٦، ص 2011عام  الثاين العدد اإلسكندرية،  جامعة-احلقوق كلية الصادرة عن



 

)١٠١٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ذات شخص واحد حمدودة املسئولية هي من أجل حتديد مسئوليته املاليـة 

ته يف رأس املال، فال تتجاوزهـا إىل أموالـه عن ديون الرشكة بمقدار مسامه

 .)١(اخلاصة

 –الـشخص الواحـد  كل الترشيعات املقارنة التي نظمت رشكة أن وقد رأينا

  الـرشكة ذاتإطـار ، قد عاجلت تلك الـرشكة يف -باستثناء الترشيع العراقي

املحدودة، وعىل هذا جاء نـص املـادة الرابعـة واخلمـسون بعـد  املسؤولية

 املـادة أحكـاماسـتثناء مـن ": من نظـام الـرشكات الـسعودي عـىل أنـهاملائة 

تؤسس الرشكة ذات املسؤولية املحـدودة مـن  أن من النظام، جيوز) الثانية(

ويف هـذه . شـخص واحـد إىل تـؤول مجيـع حصـصها أن شخص واحـد، أو

احلالة تقترص مسؤولية هذا الشخص عىل ما خصـصه مـن مـال ليكـون رأس 

  ."مال للرشكة

ه إنشاء، عندما أجاز ١٩٨٥ يوليو سنة ١١ الصادر ىففرنيسالترشيع ال أن كام

 أو الطبيعي باإلرادة املنفردة للشخص - ألول مرة -رشكة الشخص الواحد 

ــداء عنــويامل ــار شــكل الــرشكة ذات املــسئولية املحــدودة، وذلــك اقت  أخت

حـد ، فـرشكة الـشخص الوا١٩٨٠يوليو سنة  يف  الصادر)٢(األملاينبالقانون 

 هـياألشكال املعروفة للـرشكات وإنـام  إىل شكال جديدا يضاف إذا ُال تعد

                                                        
)١(  Boy, L., Willy. Société unipersonnelle dans l'espace ohada; une 

alternative pour la sécurisation des affaires, Thèse en droit, 
Université de Gand, Belgique, (2009). 
 (2) Claude Witz et Jean-Mare HAUPTMANN "la constitutoion de 
la S.A.R.L. unipersonnelle en droit allemand loi du 4 juillet 1980, 
Gazette de Palais 1982, P. 133-185.  



  

)١٠١٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أو نمط جديد للرشكة ذات املـسئولية املحـدودة، اكتفـى فيـه )١(جمرد نوعية

املـرشع بمؤسـس واحـد فحــسب، أمـا نظـام الـرشكة فهــو بـصفة عامـة نظــام 

الـــرشكة ذات املـــسئولية املحـــدودة متعـــددة الـــرشكاء، فـــيام عـــدا بعـــض 

ختالفات الناشئة عن وحدة الرشيك، فالقرارات اجلامعية سوف تـستبدل اال

بقـرارات فرديـة تبقـى رضوريـة بـصفة خاصـة فـيام يتعلـق بـإقرار احلــسابات 

 .)٢(السنوية

مـسئولية مالـك رشكـة الـشخص الواحـد  أن ويستفاد مـن النـصوص الـسابقة

ــرشكة ــصص لل ــال املخ ــدار رأس امل ــدودة بمق ــذه )٣(حم ــرب ه ــذلك تعت ، وب

ًالرشكة خروجـا عـىل مبـدأ عـدم قابليـة الذمـة املاليـة لالنقـسام، إذ صـار مـن 

ــاري  أو الطبيعــي –املمكــن للــشخص  ه أموالــحيــدد جــزءا مــن  أن –االعتب

                                                        
 (1) Yves GUYON, no 96 "Droit des affaires Tome 1 5e éd. 
Économica Paris 1989., no 134 et no 474.  

 إىل ٣٤ املواد من ١٩٦٦يوليو ٣٤خصص قانون الرشكات الفرنيس الصادر يف ") ٢(

ملــسؤولية املحــدودة ، وقــد عــدلت هــذه املــواد يف الكثــري مــن  للــرشكات ذات ا٦٩

ها فيام بعد حتى صارت خصائص هذه الرشكة ختتلف كثريا عام كانت عليه يف أحكام

ألول مـرة يف  – ، والـذي ادخـل ١٩٨٥ يوليـو ١١وعنـدما صـدر قـانون .قانون إنشائها 

احـتفظ  ‘املحـدودة فرنسا تنظيام قانونيا خاص باملرشوعات الفردية ذات املـسؤولية 

ــانون باإل ــذا الق ــاره ــسؤولية ط ــرشكات ذات امل ــاص بال ــانوين اخل ــيم الق ــام للتنظ  الع

 . ٤١٥، مرجع سابق، ص ٢٠١٧الرشكات التجارية، : حسني املاحي. د. "املحدودة

: لذلك يطلق عىل رشكة الشخص الواحد يف الترشيعات الغربية التي أخـذت بـه، )  ٣(

، وذلــك مثـل التــرشيع األملـاين الــصادر ســنة )ملــسئوليةاملـرشوع الفــردي حمـدود ا(

 .١٩٨٥ من يوليو ١١ الصادر يف ٨٥ – ٦٩٧، والترشيع الفرنيس بالقانون رقم ١٩٨٠



 

)١٠١٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

كرأس مال ملرشوع معني، وينشئ هذا الشخص رشكة شخص واحد تتخـذ 

ًمـن هـذا املــرشوع حمـال هلـا، بحيــث ال يكـون مـسئوال عــن   هــذه التزامـاتً

. ه الذي جعله رأس مال الرشكةأموال إال يف حدود ذلك اجلزء من املرشوع

ضامن دائني الرشكة يقترص عىل ذمتها املالية دون ذمـة  أن ويرتتب عىل ذلك

توقفت رشكة الشخص الواحد عن دفـع ديوهنـا فإنـه يرتتـب  إذا مالكها، وأنه

ًعــىل ذلــك إفالســها بوصــفها شخــصا معنويــا وال يمتــد اإلفــالس مالــك  إىل ً

 .)١(ًالرشكة ألنه ال يلتزم شخصيا بديون الرشكة

ً :لا ا ا   ا ا  اا  

من املميزات اخلاصة لرشكة الشخص الواحـد اسـتقالل ذمتهـا املاليـة عـن 

 .الذمة املالية للرشيك

ــ ــارص الداخل ــة العن ــردات وذاتي ــن مف ــستقلة ع ــدة م ــة وح ــة املالي ة يف والذم

تكوينها، مما جيعل اجلانب اإلجيـايب فيهـا مـسئوال عـن اجلانـب الـسلبي، 

 وحقوق هي الضامن العام أموالفالذمة املالية للشخص بام تشتمل عليه من 

 .الذي يقتيض منه الدائنون حقوقهم، وهو مضمون مبدأ وحدة الذمة املالية

                                                        

 هي يف حقيقتهـا مؤسـسة "الرشكة ذات املسؤولية املحدودة من رشيك واحد ") ١(

مـال الـذي  يف حـدود الـرأس إالفردية ال يتحمل فيهـا صـاحبها املـسئولية عـن ديوهنـا 

 املنفـردة جلـزء مـن ذمتـه بإرادتـهرصده هلا، لذلك فهي تقوم عىل ختصيص الشخص 

 ."متتد إىل ذمته املالية العامة أن املالية اخلاصة ودون

- J- Aussedat. Société unipersonnelle et patrimonies d'affectation. Rev. 

Stes. 1974.221. 



  

)١٠١٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
سـتثناءات حيث تعد رشكة الشخص الواحد حمدودة املسئولية مـن أهـم اال

التي ترد عىل مبدأ وحـدة الذمـة املاليـة، حيـث تقـوم فكـرة رشكـة الـشخص 

 مرشوع يف قالب نشاءالواحد عىل قيام الشخص بتخصيص جلزء من ماله إل

فيكــون . قــانوين وهــو قالــب رشكــة الــشخص الواحــد حمــدودة املــسئولية

 التـي خصـصها والتـي مـوال هـذه الـرشكة يف حـدود األالتزامـاتمسئول عن 

ه، وهو أموالسائر  إىل متتد هذه املسؤولية أن شكل رأس مال الرشكة، دونت

 . )١(جتزئة الذمة املالية أو يعرف يف الفقه القانوين بمبدأ ختصيص ما

 إىل أن حتديـد املـسئولية الـذي يميـز رشكـة )٢(ولذلك ذهب جانب من الفقه

صه ِّالشخص الواحـد يمنـع الـدائنني مـن متابعـة ذلـك اجلـزء الـذي مل خيصـ

َّمالك رأس مال من ذمته املالية للرشكة، وعليـه تتحقـق محايـة هـذا األخـري،  ِ

ُفمن غري املتصور أن يسمح للشخص بتحديد مـسئوليته داخـل الـرشكة، وال  ّ

 .ُيسمح له بذلك وهو منفرد

ًوبناء عىل ذلك، فإن إنشاء ذمة مالية بالتخـصيص يفـرتض أن القـانون يـسمح 

 الواحــد بفــصل جــزء مــن ذمتــه املاليــة، ملالــك رأس مــال رشكــة الــشخص

وجعل هـذا اجلـزء ذمـة ماليـة اقتـصادية مـستقلة تتكـون مـن جانـب إجيـايب، 

                                                        

ي الفردي حمـدود املـسؤولية، دراسـة قانونيـة عيل سيد قاسم، املرشوع التجار.د) ١(

ـــــة ،  ـــــة، دار النهـــــضة العربي ـــــة، الطبعـــــة الثالث ـــــوزي. ؛ د١٩٣ ، ص ٢٠٠٣مقارن  ف

 األوىل، الطبعـة اإلسـالمية، والـرشيعة الوضعية القوانني يف التجارية عطوي،الرشكات

 .٤ بريوت،ص٢٠٠٥احللبي احلقوقية،  منشورات

)٢(  Jacques Aussedat, Société unipersonnelle et patrimoine 

d’affectation, Rev. Soc. 1974, p235.  



 

)١٠١٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

وجانب سلبي خاص هبا، ويرتبط كل جانب منهام باآلخر، ومن ثـم تنحـرص 

ْمسئوليته عن ديون الرشكة يف حدود األموال التي خصصت هلا َُ ِّ)١(. 

 نص يف املادة الرابعـة واخلمـسون أخذ به املنظم السعودي، حيث ما وهذا

 من النظام، جيوز) الثانية( املادة أحكاماستثناء من ": بعد املائة منه عىل أنه

تؤول  أن تؤسس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة من شخص واحد، أوأن 

ويف هـذه احلالـة تقتـرص مـسؤولية هـذا . شخص واحـد إىل مجيع حصصها

 . رأس مال للرشكةالشخص عىل ما خصصه من مال ليكون

ُّومن هذه النص يتضح لنا أن إمكانية جتزئة الذمة املاليـة تعـد أحـد األسـباب  ُ ََّ

ِّاألساسية التي أدت باملرشع املرصي لالعـرتاف بـرشكة الـشخص الواحـد،  َّ

وذلك لكوهنا تتيح للشخص أن تكون له ذمة ماليـة ختـصص لغـرض معـني، 

 .وهو تأسيس رشكة الشخص الواحد

ُّأن مالـك رأس مـال رشكـة الـشخص الواحـد يعـد غـري مـسئول إال مما يعنى  َ ُ

بالقدر الذي يـشارك فيـه يف هـذه الـرشكة، وأن احلـد األقـىص للخـسارة التـي 

يمكن أن تلحق به هو ذلـك اجلـزء الـذي قـام بتخصيـصه للتجـارة يف رشكـة 

الشخص الواحد، ومن ثم فإن الذمة املالية له سوف تكـون غـري مـسئولة عـن 

رشكة، وهذا مـا يرتتـب عليـه االعـرتاف بوجـود جتزئـة للذمـة املاليـة ديون ال

  .للرشيك

                                                        

)١(  Roger Percerou, La personne morale de droit privé, patrimoine 

d’affectation, Collection Thèses françaises, l’auteur, 1951, p141. 



  

)١٠١٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وا  ات   فلكل من الرشكة والرشيك ذمة مالية مستقلة عن اآلخر، 

أ  ،:  

 يف حالة إفـالس الـرشكة ال يمكـن لـدائني الـرشكة أن ينفـذوا عـىل أمـوال )أ(

املاليـة للـرشكة عـن الذمـة املاليـة الرشيك اخلاصة، وذلك الستقالل الذمـة 

ًللرشيك، فبهذه الطريقـة يمكـن للـرشيك أن خيـضع جـزءا مـن ذمتـه املاليـة  ُ

ًللخطر، ويبقي جزءا آخر يف مأمن عن التنفيذ عليه يف حالة إفالس الرشكة ُ)١(. 

 يف حالـــة إفـــالس الـــرشيك فـــإن ذلـــك ال يـــؤدي إىل إفـــالس الـــرشكة )ب(

مكــن لـدائني الـرشيك أن ينفـذوا عـىل حــصة وانحالهلـا، بـل تبقـى قائمـة، وي

الــرشيك يف الــرشكة، وبــام أن حــصته يف الــرشكة هــي مجيــع رأس املــال، 

َّفيمكن هلم أن حيجزوا عىل الـرشكة برمتهـا وبيعهـا كجـزء واحـد، وبالتـايل  ُ

 .)٢(تبقى الرشكة قائمة وال تنحل، وتستمر مع مالك آخر

تح الباب أمام التاجر سيئ النية إن هذه الرشكة تف: من أجل ذلك يمكننا القول

، حيـث يـستطيع أن يـوزع أموالـه ملبـارشة )٣(للتعسف والتحايل عىل القـانون

                                                        

 الـشخص رشكـة اخلـامس، اجلـزء التجارية، الرشكات موسوعة ناصيف، إلياس.د) ١(

 .٧ ص سابق، مرجع الواحد،

 اإلسـالمية، والـرشيعة الوضـعية القـوانني يف التجاريـة الـرشكات عطـوي، فـوزي. د) ٢(

 .45 ص ،٢٠٠٥احللبي احلقوقية، بريوت  منشورات األوىل، الطبعة

املـرشوعات الفرديـة ذات املـسئولية املحـدودة، : فايز رضـوان. د: ُيراجع للمزيد) ٣(

املحــدودة  املــسئولية ذات الــرشكة: عـواد القــضاة  مفلــح٥٨ -٥٦ مرجـع ســابق، ص



 

)١٠٢٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ِأنــشطة متعــددة، مــستفيدا مــن عنــرص املــسئولية املحــدودة التــي تقيــه خطــر  َ ً

ُحتمل اخلسائر التي قد يمنى هبا يف أي نشاط من تلك األنشطة مقابـل واقـع  ُّ

 .ي يتعامل مع هذه الرشكة يف وضع خطرتكون فيه حقوق الغري الذ

را:  ذارات اا  ذات ا ا اا 

َبام أن رشكة الشخص الواحد مكونة من رشيـك واحـد، فـإن قراراهتـا تتخـذ  َّ ُ َّ

َمــن قبــل هــذا الــشخص وحــده، وهــذا يــؤدي إىل مرونــة وســهولة يف اختــاذ 
ِ

 ،)١(شـخص مـن أكثـرَّملكونة من القرارات يف الرشكة عىل عكس الرشكات ا

َ املسامهة حتى يتم اختاذ قرار يف الرشكة فإمـا أن يتخـذ مـن قبـل رشكة ففي
ِ َ َّ ُ

َجملس اإلدارة، وإما أن يتخذ من قبل اجلمعيات العمومية يف الرشكة حسب 
ِ َ َّ ُ

، فإذا كان القـرار مـن اختـصاص جملـس اإلدارة، فيجـب أن يـتم )٢(نوع القرار

 . التصويت عىل القراردعوته لالجتامع و

                                                                                                                                        

والتوزيـع، عـامن  للنـرش الثقافـة دار مقارنـة، مكتبـة دراسـة ..الواحـد الـشخص ورشكـة

 . ١٧٦، ص١٩٩٨

 ،الواحـد الـشخص املحـدودة ورشكـة املـسئولية ذات الرشكة: عواد القضاة مفلح) ١(

 .١٦١، ص١٩٩٨توزيع، عامن وال للنرش الثقافة دار مقارنة، مكتبة دراسة

 املـرشوع التجـاري اجلامعـي بـني -الـرشكات التجاريـة: حممـد فريـد العرينـي. د) ٢(

، ٢٠٠٧ُّوحدة اإلطار القـانوين وتعـدد األشـكال، دار اجلامعـة اجلديـدة، اإلسـكندرية، 

 . ١٤٢ص 



  

)١٠٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 فيجـب )١(وأما إذا كان القـرار مـن اختـصاص اجلمعيـات العامـة للمـسامهني

دعوة تلك اجلمعيات لعقد اجتامع، وحتـى ينعقـد االجـتامع بـشكل صـحيح 

جيـب أن يتــوافر النـصاب القــانوين النعقـاده، وذلــك حـسب نــوع اجلمعيــة، 

 . امة غري العاديةسواء أكانت اجلمعية العامة العادية أم اجلمعية الع

َ القـرارات يف الـرشكة مـن قبـل ُتتخـذ املحدودة املسئولية ذات الرشكة ويف
ِ

 ، أو مـن اجلمعيـة )٢(مدير أو جملـس مـديرين إذا كـان هنالـك أكثـر مـن مـدير

ــع  ــوع القــرار، واجلمعيــة العامــة تتكــون مــن مجي العامــة للــرشكاء حــسب ن

مل ينص القانون أو العقد عىل الرشكاء، وتصدر قراراهتا بأغلبية األصوات ما 

 .)٣(غري ذلك

                                                        

سـميحة القليـويب، الـرشكات التجاريـة، مرجـع سـابق، ص . د: انظر يف املوضـوع) ١(

، ٢٠٠٨دار النهضة العربيـة،  الرشكات التجارية، :نادية حممد معوض. ، د٩٦٩ -٩٠٠

 .٤٠٠ -٣٨٨ص 

 يـدير الـرشكة مـدير أو ":  من نظام الرشكات السعودي عىل أن١٦٤ونصت املادة ) ٢(

 ."..مديرون من بني الرشكاء أو غريهم 

وال ال يف مجيـع األحـ" من نظام الـرشكات الـسعودي عـىل أنـه ١٦٨نصت املادة ) ٣(

ِّتكون القرارات صحيحة إال إذا وافق عليها عدد من الرشكاء يمثل أكثر مـن نـصف رأس 

 ."املال عىل األقل



 

)١٠٢٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

:  ءا ء إت إم و: 

ِّمن أهم األهـداف التـي دفعـت املـرشع لتقنـني رشكـة الـشخص الواحـد هـو 

تفــادي إنــشاء رشكــات ومهيــة، فقــد ظهــر مــن الواقــع العمــيل للــرشكات أن 

 فيهـا، شـخص من أكثر جودالكثري منها مملوكة لشخص واحد، بالرغم من و

 يشرتكوا فيها إال من أجل حتقيق رشط مـن مل اآلخرين األشخاص أن َّوتبني

ُّ، أال وهو تعدد الـرشكاء، فهـم )١(الرشوط الواجب توافرها يف تأسيس الرشكة

 بـشكل -يف احلقيقـة ليـسوا إال تكملـة عـدد، وال يوجـد رشكـاء يف الـرشكة 

 .  إال رشيك واحد-فعيل

عهــد الــوطني الفرنــيس بعمــل إحــصائية عــن عــدد  م قــام امل١٩٨٤ويف عــام 

ُالرشكات الومهية املنشأة من قبل من أكثر من شخص، ولكنها يف احلقيقـة 

ــن الــرشكات ذات  ــري م ــك الكث ــد، فوجــدوا أن هنال ــشخص واح ــة ل مملوك

 أشـخاص، ١٠املسئولية املحدودة ورشكات املسامهة يعمل هبا أقل مـن 

 مملوكــة لــشخص واحــد، ويف وهــذا املــؤرش يــدل عــىل أن هــذه الــرشكات

 م وجـدوا أن حـوايل ثلثـي الـرشكات املوجـودة يف ذلـك الوقـت ١٩٨٥عام

َّيعمل هبا عدد مـن العـامل ال يتجـاوز عـددهم العـرشة عـامل، لـذلك صـوت 

                                                        

مصطفى كامل طه، القانون التجاري مقدمة األعامل التجارية والتجار، الرشكات . د )١(

 .١٥٧، ص ١٩٨٦التجارية، منشاة املعارف، اإلسكندرية 



  

)١٠٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
جملس الشيوخ الفرنيس عـىل إقـرار مـرشوع رشكـة الـشخص الواحـد، وتـم 

ًإقرار القانون بناء عىل اإلحصائيات السابقة
)١(. 

د :ااا ا  :  

ـــة ـــد املائ ـــسون بع ـــة واخلم ـــادة الثاني ـــم امل ـــرشكات : بحك ـــام ال ـــن نظ م

يكون للرشكة ذات املسؤولية املحدودة اسم مشتق من غرضـها "السعودي

 يشتمل اسمها عىل اسم شخص ذي صفة طبيعية، إال أن وال جيوز. أو مبتكر

 أو اسـم هـذا الـشخص،كان غرض الرشكة استثامر براءة اخرتاع مسجلة بإذا 

ًملكـت الــرشكة منــشأة جتاريــة واختــذت اسـمها اســام هلــا، أو كــان هــذا إذا 

رشكــة ذات مــسؤولية حمــدودة واشــتمل  إىل ًاالســم اســام لــرشكة حتولــت

وإذا كانــت الــرشكة مملوكــة . اســمها عــىل اســم شــخص ذي صــفة طبيعيــة

ية يتضمن االسم ما يفيـد بأهنـا رشكـة ذات مـسؤول أن لشخص واحد، وجب

يكـون مـديرو  حمدودة مملوكة لشخص واحد، ويرتتب عىل إمهال ذلك أن

 الرشكة عنـد عـدم وضـع التزامات�الرشكة مسؤولني شخصيا وبالتضامن عن 

جانب اسـم  إىل عدم بيان مقدار رأس املال أو عبارة ذات مسؤولية حمدودة

 ".الرشكة

 -بطـالن الـرشكة  )١(ورتبت املادة التاسعة واخلمسون بعد املائة مـن النظـام

  عـىل خمالفـة هـذا احلكـم، ولكـن ال جيـوز -كـل ذي مـصلحة إىل بالنسبة

                                                        
)١(  DAIGRE. (jean) : Le sort de la societe commercial qui n a Plus 

qu,un seulassocie mélanges Daniel BASTIAN, T. I 1947 libraairies 
Techniques . No 3225 .  



 

)١٠٢٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ًوإذا تقرر البطالن تطبيقا لذلك، . حيتجوا عىل الغري هبذا البطالن أن للرشكاء

كان الرشكاء الذين تسببوا فيه مسؤولني بالتضامن يف مواجهة بـاقي الـرشكاء 

 .والغري عن تعويض الرضر املرتتب عليه

                                                                                                                                        

املـادة ( املـواد حكامالرشكة ذات املسؤولية املحدودة التي تؤسس باملخالفة أل )١(

السادسة واخلمسني (و)  املائةالرابعة واخلمسني بعد(و) الثالثة واخلمسني بعد املائة

 أن من النظـام، ولكـن ال جيـوز للـرشكاء) السابعة واخلمسني بعد املائة(و) بعد املائة

ًوإذا تقرر البطالن تطبيقا لـذلك، كـان الـرشكاء الـذين . حيتجوا عىل الغري هبذا البطالن

رضر تسببوا فيه مسؤولني بالتـضامن يف مواجهـة بـاقي الـرشكاء والغـري عـن تعـويض الـ

 .املرتتب عليه



  

)١٠٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ما ا  

اا ا  رر اا  
  

، )١(صدر أول قانون ينظم أحكام رشكة الشخص الواحد يف إمارة ليختنشتاين

وهو قانون األفراد والرشكات، حيث سمح هذا القانون بتأسـيس رشكـة ذات 

َّمسئولية حمدودة مكونة من شخص واحد، قائمة عىل مبـدأ ختـصيص الذمـة 

�تــي يمكــن ألي شــخص ســواء أكــان طبيعيــا أم معنويــا، أن يقــوم املاليــة، وال �

َّبتخصيص جزء من ذمته املالية من أجل استثامره يف مـرشوع حمـدد، مهـام 

�كانت طبيعته، سواء كان جتاريا أو مدنيا �)٢(. 

 م تأســيس ١٩٨٠/ ٧/٤بعــد ذلــك أجــاز القــانون األملــاين الــصادر بتــاريخ 

العديد مـن دول العـامل يف إصـدار قـوانني رشكة الشخص الواحد، وتتابعت 

 ٦٩٧ – ٨٥أمههــا القــانون الفرنــيس رقــم  ،)٣(تــنظم رشكــة الــشخص الواحــد

                                                        

 أوروبـا يف األلـب جبـال يف تقـع سـاحلية غري ليشتنشتاين، دولة أو ليختنشتاين إمارة) ١(

م  ١٨٥٥الـرشق، يف عـام  يف والنمـسا واجلنـوب الغـرب إىل سويـرسا الوسـط حتـدها

 مـع وطيـدة بعالقات الوالية م ارتبطت ١٩٢١ عام األملانية، ومنذ الفيدرالية عن استقلت

 .واملالية واالقتصادية والدبلوماسية الناحية السياسية من  سيامال سويرسا،

اخلصائص املشرتكة بني الرشكة ذات املسئولية املحدودة : ناريامن عبد القادر. د) ٢(

، ١٩٩٠ جامعـة القــاهرة، –ورشكـة الـشخص الواحــد، رسـالة دكتــوراه، كليـة احلقــوق 

 . ٢٢ص

 .١٩٨٦ /١٦/٥ بتاريخ الصادر اهلولندي القانون) ٣(

 .١٤/٧/١٩٨٧ بتاريخ الصادر البلجيكي الرشكات قانون -



 

)١٠٢٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 الـصادر ٩١٢–٢٠٠٠، واملعدل باملرسوم رقم ١١/٧/١٩٨٥الصادر يف 

، ، املتعلــق بتعــديل جانــب مــن القــانون التجــاري١٨/٩/٢٠٠٠بتــاريخ 

هــذا القــانون رشكــة الــشخص وعرفـت الفقــرة األوىل مــن املــادة الثانيــة مـن 

يمكن تأسيس رشكة ذات مسئولية حمـدودة مـن ": الواحد عىل النحو التايل

َّشخص واحد، أو أكثر عىل أن يتحملـوا اخلـسائر يف حـدود مـسامهتهم يف 

 ."رأس املال

 الـذي اتفــق مــع )١(العراقــيويف التـرشيعات العربيــة، يـسجل الــسبق للتـرشيع 

الرشكة  يف يتعلق باحلد األدنى لعدد الرشكاءبعض الترشيعات املقارنة فيام 

وهو شـخص واحـد، ولكنـه اختلـف فـيام يتعلـق بدرجـة املـسئولية، ومـدى 

: أطلـق عليهـا التـي هذا النوع من الرشكات يف  املعنوينيشخاصدخول األ

، وذلك عمال بنص الفقرة الثانية مـن املـادة الرابعـة مـن "الفردياملرشوع "

 أن )اسـتثناء(جيـوز ":  تقول أنـهوالتي ١٩٨٣نة  لس٣٦قانون الرشكات رقم 

 هـذا القـانون، وتـدعى حكـام واحد وفقـا ألطبيعيتتكون الرشكة من شخص 

، كـام تؤكـد نفـس املعنـى الفقـرة الرابعـة مـن )الفـردياملـرشوع (فيام بعـد 

                                                                                                                                        

 .١٩٩٢/ ١٤/٧ بتاريخ الصادر اإلنجليزي الرشكات قانون -

 .٣/٣/١٩٩٣ بتاريخ الصادر اإليطايل املرسوم -

 .١٩٩٥/ ٢٣/٣ بتاريخ الصادر اإلسباين القانون -

خلـصوص ُوينظر يف هـذا ا – ١٩٨٣ لسنة ٣٦ رقم العراقيُيراجع قانون الرشكات  )١(

القـانون التجـاري، الـرشكات  –عدنان أمحـد وىل العـزاوى . باسم حممد صالح، د. د

 .١١٨، ص ١٠٧ – ١٠٥، ص ١٩٨٩التجارية، جامعة بغداد، 



  

)١٠٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 طبيعـي رشكة تتـألف مـن شـخص الفردياملرشوع (املادة السادسة بقوهلا 

واحـدة فيهـا ومـسئوال مـسئولية شخـصية وغـري واحد يكون مالكـا للحـصة ال

 .") الرشكةالتزاماتحمدودة عن مجيع 

ــا ــة قوانينه ــدول العربي ــن ال ــري م ــدلت الكث ــة )١(كــام ع ــيم رشك ــن أجــل تنظ  م

ــا ــد، منه ــشخص الواح ــسعودية : ال ــارات وال ــرين واإلم ــر والبح األردن وقط

 .وسوريا ولبنان وتونس واجلزائر واملغرب

                                                        

 :من هذه القوانني) ١(

 لـسنة ٤٠والقـانون املعـدل لـه رقـم ،  م١٩٩٧ لـسنة ٢٢قانون الرشكات األردين رقـم 

 . .  رشكة املسامهة اخلاصةإطار  م بالنسبة لرشكة الشخص الواحد يف٢٠٠٢

 . م لدولة اإلمارات العربية املتحدة٢٠١٥لسنة ) ٢( القانون االحتادي رقم 

 ٥٠املعـدل بالقـانون رقـم   م٢٠٠١ لـسنة ٢١قانون الرشكات التجارية البحرينـي رقـم 

) ٣٠/ م(نظــام الــرشكات الــسعودي الــصادر باملرســوم امللكــي رقــم  م؛٢٠١٤لــسنة 

 .م١٠/١١/٢٠١٥ هـ ١٤٣٧ /٢٨/١وتاريخ 

ــم  ــري رق ــانون القط ــسنة ١٦الق ــض ٢٠٠٦ ل ــديل بع ــاص بتع ــام م اخل ــرشكات أحك  ال

 م٢٠٠٢ لسنة ٥التجارية الصادر بالقانون رقم 

الكويـت ( منـشور يف اجلريـدة الرسـمية ٢٠١٦ لـسنة ١قانون الـرشكات الكـويتي رقـم 

 .٢٠١٦، يف األول من فرباير ١٢٧٣ ملحق العدد –) اليوم

 .٢٠١١لعام ٢٩رقم  الترشيعي الصادر باملرسوم السوري الرشكات قانون

 عـىل املرسـوم -٢٠١٩ / ١٢٦  بموجـب القـانون–وأدخل املرشع اللبناين، تعـديال 

ــرتا ــم كياالش ــسنة ٣٥ رق ــادر بتــاريخ . ١٩٦٧ ل ــدد ٠٥/٠٨/١٩٦٧ص ــشور يف ع  من

وجملة .١٢٣١-١٢٢٦:  الصفحة| ١٠/٠٨/١٩٦٧ يف ٦٤: اجلريدة الرسمية اللبنانية



 

)١٠٢٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ما ا  

  مم  ا ااا ا

 و  

 – " رشكـة الـشخص الواحـد"ما يدعى ب أن  إىلانتهينا يف الفصل السابق

هـي يف حقيقتهـا إال مـرشوع فـردي أعطـاه   مـا-يف الترشيعات التي تأخذ بـه

املرشع ضامنة حتديد املسئولية، وذلـك حيـنام خيـصص املـستثمر جـزءا 

 مما ينتج عنه من ربـح وال يتحمـل مـن ستفادةلاله لذلك املرشوع، أموالمن 

 .أموالخسائر املرشوع إال يف حدود ما خصصه له من 

ــف  ــرشوع وص ــذا امل ــل ه ــىل مث ــق ع ــة ألن يطل ــنظم يف حاج ــان امل ــا ك وم

هذا املرشوع قد يرتتب عليه أثر سيئ، ذلك أنه بـام أن رشكـة  و، )رشكة(

ملاليـة ملؤسـسها، وذمتهـا الشخص الواحد هلا ذمة مالية مستقلة عـن الذمـة ا

                                                                                                                                        

، واملعدلـة )١(٢٠٠٠ لـسنة ٩٣ الـصادرة بالقـانون رقـم -الرشكات التجاريـة التونـسية

 .٢٠٠٩ من مارس ١٦، صادر يف ٢٠٠٩ لسنة ١٦بالقانون رقم 

 مــن ٩ املــؤرخ يف ٢٧-٩٦بموجـب األمــر رقــم  التجــاري اجلزائــري الــصادر القـانون

ــسمرب  ــم ١٩٩٦دي ــر رق ــتمم لألم ــدل وامل ــ٢٦ يف ٥٩ -٧٥، املع ــن س  ١٩٧٥بتمرب  م

 املـؤرخ ٧٧التجاري اجلزائري، اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد  املتضمن القانون

 .١٢/١٩٩٦ /١١يف 

 بتنفيـذ ١٩٩٧ مـن فربايـر ١٣ الـصادر يف ١- ٩٧ -٤٩الظهري املغـريب الـرشيف رقـم 

ــم ــانون رق ــية ٥/٩٦الق ــة التوص ــسيطة ورشك ــية الب ــضامن والتوص ــق بــرشكة الت  املتعل

كة ذات املسئولية املحـدودة ورشكـة املحاصـة، منـشور يف اجلريـدة باألسهم والرش

 .١٠٥٨، ص١٩٩٧ يف األول من مايو ٤٤٧٨الرسمية، العدد 



  

)١٠٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
املالية هي الضامن الوحيد لدائنها، بحيث ال يمكنهم، يف حـال عجزهـا عـن 

ُالوفاء بديوهنا، مطالبة املؤسس بام هلم من ديون عىل الرشكة، وهذا احلال 

ِّقد يؤدي إىل إنشاء رشكـات ذات شـخص واحـد هـدف املؤسـس منهـا هـو 

ا، فتكــون وســيلة خــصبة احلــصول عــىل األمــوال بــشتى الطــرق دون ســداده

ُ، كأن تقرتض الرشكة مـن البنـوك وال تـسدد هـذه القـروض، وتـربم )١(للتحايل ِّ

ِّالعقود مع التجار، وتستلم البضائع وال تسدد أثامهنا، فيأخـذ املؤسـس هـذه 

ُاألموال ويعلن إفالس الـرشكة دون املـساس بشخـصه، وذلـك ألن مـسئولية 

ال يف الـرشكة، كـام أن للـرشكة ذمـة ِّاملؤسس حمدودة بام يقدمه من رأس م

ماليــة مــستقلة عــن الذمــة املاليــة ملؤســسها، وإفــالس الــرشكة ال يــؤدي إىل 

َإفالس الرشيك، فكل ذلك قد يؤدي إىل الغـش والتحايـل مـن قبـل الـرشيك 
ِ

 .)٢(الذي هو صاحب املرشوع

ًمعـىل ذلـك املـرشوع الفـردي ال ) رشكـة( فقد رأينا  أن إطالق وصف :و

ــق ــك  أن يتف ــرشكة، ذل ــطالحي لل ــى االص ــوي وال املعن ــى اللغ ــع املعن  ال م

 بمقتضاه شخصان يلتزمًاألصل  أن الرشكة تقوم أساسا عىل فكرة العقد الذي 

أو أكثر بحيث يساهم كل منهم يف مرشوع مايل بتقديم حصة من مال  أو من 

ح  عمل، الستثامر ذلك املرشوع، واقتسام ما ينتج عن هذا املـرشوع مـن ربـ

ُّأو خــسارة، وبنــاء عــىل ذلــك فــإن الــرشكة ال تقــوم أصــال إال يف حالــة تعــدد  ً ً

ُالرشكاء، أي توافر إرادتني  أو أكثر إلبرام عقد الرشكة، فالسؤال الـذي يطـرح 

                                                        
)١(  Paillusseau, op-cIt . P. 25 .  
  )٢( DAIGRE. (jean) op-cIt . No 3225. 



 

)١٠٣٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

هنا، ما هو أساس رشكة الشخص الواحد؟ وهل تقوم عىل فكرة العقـد؟ ومـا 

 . ة للرشكةموقفها من األركان املوضوعية أو الشكلية التقليدي

نتناولـه بالبحـث مـن خـالل ثالثـة مباحـث عـىل النحـو  أن  الذي يستلزماألمر

 : التايل

 ولارشكة الشخص الواحد بني فكرة العقد وفكرة النظام:ا . 

ا مالشخص الواحد يف النظام السعودي لرشكة القانونية  الطبيعة:ا. 

ا واحد رشكة الشخص التأسيسطرق : ا. 

 ولاا  
ة او ة ا  اا ا   

  

جاء هذا التحول يف مفهوم الرشكة، من مفهوم املـشاركة الـذي يعتـرب حجـر 

األساس يف الرشكة إىل مفهوم االستحواذ الكامل عىل مجيع حصصها، من 

 .أجل تشجيع الكثري من األشخاص عىل إنشاء مرشوعهم اخلاص هبم

ــ ِضح مــن ذلــك أن فكــرة رشكــة الــشخص الواحــد تتعــارض مــع الفكــرة َّويت

 .التقليدية للرشكة، التي ال تقر بوجود رشكة إال بوجود شخصني أو أكثر فيها

َّوهذا ما أكدته املادة الثانية من نظام الرشكات السعودي، وهـذا هـو األصـل، 

واز واستثناء من هذا األصل فقد صدر نظام الرشكات اجلديد لينص عـىل جـ

 .َّإنشاء رشكة مكونة من شخص واحد فقط

 ما الرأيفمن .  يف الفقه حول الطبيعة القانونية للرشكةاالختالفولقد احتدم 

،فام هي قانوينالرشكة نظام  أن  إىلالرشكة عقد، ومن ما ذهب أن  إىلذهب

 .؟االجتاهنيطبيعة رشكة الشخص الواحد بني هذين 



  

)١٠٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 تأسـيسورة البحـث يف اخلـالف حـول ولإلجابة عىل ذلك، فقد ارتأينـا رض

 رشكـة الـشخص تأسـيس إىل الرشكة بني فكريت العقد والنظام، لنخرج منـه

وذلك من خـالل . الواحد عىل أساس النظام القانوين استثناء من فكرة العقد

 .مطلبني عىل النحو التايل

  .ا امم   : ا اول
 ما ا :    اا ا          مما ة ا 

  . اس اي  اء
  

  ا اول
   مما ا  

 عقد يلتزم "الثانية من نظام الرشكات السعودي ، الرشكة بأهنا  عرفت املادة

  بأن يساهم كل مـنهم يف مـرشوع يـستهدف الـربحأكثربمقتضاه شخصان أو 

ًعمل أو منهام معا القتسام ما ينشأ من هذا املـرشوع  أو بتقديم حصة من مال

 –املـنظم الــسعودي  أن ويتـضح مـن هـذا التعريـف.)١("مـن ربـح أو خـسارة 

 ينظـر الـذي  للرشكة ،عقدي  قد اعتنق املفهوم ال-كغريه من األنظمة العربية 

 . ينشئها وهو العقد الذي الرشكة من حيث العملإىل 

 رأيفمن ال. الفقه حول الطبيعة القانونية للرشكة يف ذلك فقد ثار خالفومع 

، قـانوينالـرشكة نظـام  أن  إىلالرشكة عقـد، وذهـب الـبعض أن  إىلما ذهب

. الـرشكة وسـيلة قانونيـة لتنظـيم املـرشوع أن  إىلبينام ذهب الـبعض اآلخـر

                                                        

 املرصي، وقد اقتبـست بعـض التـرشيعات دين من القانون امل٥٠٥تقابل املادة )  ١(

ــي رقــم  ــة هــذا التعريــف، كقــانون الــرشكات البحرين ــسنة ٢٨العربي ــادة  – ١٩٧٥ ل امل

 .األوىل



 

)١٠٣٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ديـد قيلـت بـشأن حت التي نلقى الضوء عىل كل هذه اآلراء أن وسوف نحاول

 .الطبيعة القانونية للرشكة

)أو (  ا:  
بداية القرن التاسـع عـرش، حيـث ازدهـر مبـدأ سـلطان  يف سادت هذه النظرية

 . )١( إال عقدهيوىف كنف هذا املبـدأ، ساد االعتقاد بأن الرشكة ما . اإلرادة

ن ، وتتوىل إرادة املتعاقـدي)٢(الوجود إىل وعن طريق هذا العقد تبعث الرشكة

عقد الرشكة خيتلف عـن  أن إال. ترتتب عليه التي تنظيم العقد وحتديد اآلثار

 أن فالسمة الغالبة للعقود. مصالح أطرافه غري متعارضة أن  يفغريه من العقود

يبيع بأعىل سـعر ممكـن،  أن مصالح أطراف العقد متعارضة، فمصلحة البائع

ــشرتى ــصلحة امل ــشرتى ذات  أن وم ــيشءي ــعال ــروض للبي ــعر  املع ــل س  بأق

 .ممكن

احليـاة االقتـصادية  يف تدخل الدولة إىل تدعو التي ولقد كان لظهور األفكار

حيـث أظهـرت كثـريا مـن الفـوارق .  للـرشكةالتعاقديأثر كبري عىل املفهوم 

 .حتكم العقود بوجه عام التي بني عقد الرشكة والقواعد

                                                        

(١) Goerges RIPERT et René ROBLOT, Traité de droit 

Commercial, T.I. 13e éd. 1980 (L.G.D.J.) no 653. 

 الـرشكات التجاريـة يف القـانون الكـويتي املقـارن، دار الفكـر: أبو زيد رضوان. د). ٢(

قـانون املعـامالت : حممـود خمتـار بريـرى.؛ د٢٥ -١٩، ص١٩٨٧العريب، القـاهرة، 

الرشكات التجاريـة، دار اجلامعـة : حممد فريد العريني. ؛ د١٨٨، ص ١٩٨٧التجارية، 

مرجـع سـابق، : حـسني املـاحي.  وما بعدها؛ د١٩، ص ٢٠٠٥اجلديدة، اإلسكندرية، 

 . وما بعدها٣٥ص 



  

)١٠٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
رص البـرشية  يـستقل بذاتـه عـن العنـاقانوينعقد الرشكة ينتج عنه شخص  –أ

هذا األثـر يرتتـب عـىل عقـد . قتصادييتكون منها املرشوع اال التي واملادية

حتكمهــا النظريــة العامــة  التــي الــرشكة وال يرتتــب عــىل العقــود املدنيــة

 .لتزاماتلال

أنه ال يقترص دوره عـىل مـيالد  يف خيتلف عقد الرشكة عن سائر العقود –ب

 دور ينتهـي والتـيعـاتق طرفيـه، تقـع عـىل  التـي لتزامـاتبعض احلقـوق واال

 إنـشاءالعقد بتنفيذها، وإنام يرتتب عىل عقد الرشكة وخالفا لغريه من العقود 

 له مصاحله الذاتية املتميـزة )١(معنويكائن قانون جديد هو الرشكة كشخص 

 قـد تتعـارض أحيانـا مـع مـصاحلهم، هـذا الكـائن والتيعن مصالح الرشكاء 

 أن  ال يمكــن)٢(نــوع مــن الفاعليــة واالســتقراريمــنح العالقــات بــني الــرشكاء 

 .حيققها فن التعاقد بصفة عامة

                                                        

يــة، صــالحية الــشخص الكتــساب احلقــوق وااللتــزام يقــصد بالشخــصية املعنو" )١(

وقد منح القانون الشخصية املعنويـة للـرشكة حتـى تـتمكن مـن اكتـساب  –بالواجبات 

تـشرتي  أن فيكـون هلـا. ، وتقـوم بالواجبـات امللقـاة عـىل عاتقهـالتزاماتاحلقوق واال

 حكــام ألُوتبيـع وتــرهن وتـؤجر، كــام أهنـا تــسأل مــسئولية تعاقديـة وغــري تعاقديـة وفقــا

ــة والتقــصريية ــة العقدي ــاط، . د: راجــع يف ذلــك ."املــسئولية املدني ــز اخلي عبــد العزي

م ١٩٨٣الطبعـة األوىل  –مؤسسة الرسالة  ––الرشكات يف الرشيعة والقانون الوضعي 

 .٢٠٨ص  – املجلد األول -

 )٢ ( YVES GUYON no 96 "Droit des affaires Tome 1 5e éd. 
Économica Paris 1989.  



 

)١٠٣٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  
ــريه مــن العقــود-ج ــد الــرشكة عــن غ ــز عق ــه  أن  يف يتمي ــد في املــصالح تتح

 ، فعقد الرشكة ال يوفق بني مصالح متعارضة ملتعاقـدين متقـابلني )١(وتتوازى

بح مـن فهدف مجيـع الـرشكاء هـو حتقيـق الـر. كام حيدث يف سائر العقود

 بينام نجـد. من أجله تكونت الرشكة الذي قتصاديجراء القيام باملرشوع اال

 .)٢(مصالح أطرافها غالبا ما تكون متعارضة أن العقود يف القاعدة العامةأن 

عقـد  يف أصدر املـرشع كثـريا مـن القواعـد اآلمـرة لتنظـيم مـسائل معينـة –د

. وقتنا املعـارص يف للرشكةانحسار الفكرة التعاقدية  إىل الرشكـة، ممـا أدى

وعـىل سـبيل املثـال، .خـرىالعقود املدنية األ يف بينام ال نجد هذا املسلك

 املنـشئاكتساب الشخصية املعنوية للرشكة ال يتم بمجرد توقيـع العقـد  فإن

الـسجل  يف تسجيل الرشكة يف هلا وإنام بناء عىل مراعاة شكلية معينة تتمثل

 .)٣(تجاريال

                                                        

اكثم أمني اخلوىل ، املـوجز يف القـانون التجـاري، مكتبـة سـيد عبـد اهللا وهبـة، . د) ١(

 .٣٦٢، اجلزء األول، بند ١٩٧٠

، اجلـزء األول، الطبعـة املـرصيحمسن شفيق، الوسـيط يف القـانون التجـاري . د) ٢(

 .٣٨١، بند ١٩٥٥الثانية، سنة 

 باســتثناء رشكــة -١ ":  أن مــن نظــام الــرشكات الــسعودي  عــىل١٤تــنص املــادة ) ٣(

َّاملحاصة، تكتسب الرشكة الشخصية االعتبارية بعد قيدها يف الـسجل التجـاري، ومـع 

ها، تأسيـس شخـصية اعتباريـة بالقـدر الـالزم لتأسـيسذلـك يكـون للـرشكة خـالل مـدة ال

 الـرشكة تأسـيس ال جيوز االحتجاج عىل الغـري بعقـد -٢. تأسيسبرشط إمتام عملية ال

 النظام إال بعد قيـد الـرشكة يف حكامً املسامهة األساس املشهرة وفقا ألوبنظام رشكة



  

)١٠٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
)م (م ا مم:   

 أن انتقد جانب من الفقه فكرة العقد كركيزة، تقوم عليها فكـرة الـرشكة حيـث

ال تـستوعب  – لتزامـاتالقواعـد العامـة لال يف  معروفةهيكام  –فكرة العقد 

 إال نظـام هـيفالرشكة مـا . ترتتب عىل تكوين الرشكة التي كل اآلثار القانونية

 حدود تتجاوز فكرة، وهي )١(انونية آمرةه وإدارته قواعد قتأسيس حيكم قانوين

 بنصوص الرشكة نظام قواعد أغلب يف يتدخل القانون إن :آخر بمعنى العقد،

 هلــذا ًوفقــا آخــر، وبمعنــى األمـوال، لــرشكات بالنــسبة األخــص وعــىل آمـرة،

 أي تنظــيم، أو نظــام أهنــا عــىل ينبنــي للــرشكة احلــديث املفهــوم فــإن الفقــه،

 ملجمــوع نظــام وهــو العقــد، ال القــانون درهامــص وأحكــام قواعــد جمموعـة

 ،)٢(الرشكاء هم أشخاص جلامعة وليس املرشوع، منها يتكون التي العنارص

 :اآليت النحو عىل )٣(الفقه استعرضها عديدة ًرشوطا تتطلب النظام وفكرة

                                                                                                                                        

 من أي منهام، كانت أكثراقترص عدم الشهر عىل بيان أو  إذا السجل التجاري، ومع ذلك

 ."هذه البيانات وحدها غري نافذة يف مواجهة الغري

 .٣١، ص ٢٠٠٨حممد عبد احلميد القايض، الرشكات التجارية، بدون نارش، / د )١(

ــراد.د :انظــر) ٢( ــانون نحــو :فهــيم منــري  م  املعــارف منــشأة للــرشكات، واحــد ق

 التجـاري، القـانون :العكـيىل يزعز .د لدى املعنى ونفس؛ ١٣ص  ،١٩٩١باإلسكندرية،

مل يـرتك  ِّاملـرشع أن حيـث يـرى ؛٢٦١ص  ،١٩٩٥والتوزيـع،  للنـرش الثقافـة دار مكتبـة

 مراعاهتا آمرة جيب ًنصوصا وضع وإنام فقط، راداألف إلرادة املسامهة تأسيس رشكات

 مـن مـستمرة لرقابـة أخـضعها كـام َنشاطها، وخالل مزاولتها الرشكات، هذه تأسيس عند

 .املختصة احلكومية اجلهات قبل

 اجلديـدة اجلامعـة دار ،١٩٩٨التجاريـة،  الـرشكات طـه، كـامل مـصطفي .د: انظـر) ٣(

 ُّتعـدد رشط عـن يرتاجـع أخـذ القـانون الفقهـاء أن بعـض رأى كـام ،٤١١ص  للنـرش،



 

)١٠٣٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 .وجود فكرة لعمل أو ملرشوع خيلق رابطة اجتامعية) أ( 

 .هذا العمل يتوىل إمتام إنساينوجود تآلف ) ب(

ويتحقق ذلك عندما توجد جمموعة من الوسـائل املاديـة . وجود تنظيم) ج(

 .قتصاديوالبرشية لتحقيق الغاية من املرشوع اال

 بـني مجهـور األعـضاء والقـائمني عـىل رأيوجود قدر أدنى من توافق ال) د(

 .إدارة هذا املرشوع

 قانونيـة هتـدفتعريف فكرة النظـام بأهنـا جمموعـة  إىل )١(وقد ذهب البعض

ــةإىل   يف غــرض مــشرتك ويقتــرص دور األطــراف عــىل اإلفــصاح عــن الرغب

 لتفـسري الكثـري مـن قـانوينوقد استعان الفقه بنظرية النظـام ال. االنضامم إليها

 . استقر عليها القضاء التي احللول العملية

، فـإن هنـاك كثـريا مـن االنتقـادات قـانوينبالرغم من وجاهـة نظريـة النظـام ال

 غري واضـحة قانوينفكرة النظام ال أن ومن أهم هذه االنتقادات. ت إليهاوجه

فـضال عـن ذلـك فـإن نظريـة . )٢(اجتامعي – نفيساملعامل، وأهنا ذات جوهر 

 . قد عجزت عن استبعاد الفكرة التعاقدية للرشكةقانوينالنظام ال

                                                                                                                                        
 منـري  مـراد.د: انظـر . الـرشكة الستمرار بقاء كرشط ًأيضا بل ابتداء، كرشط ليس الرشكاء،

 .١٣ص  ،١٩٩١،  باإلسكندرية املعارف منشأة للرشكات، واحد قانون نحو :فهيم

ــصطفى كــامل طــه،القانون التجــاري . د) ١( ، مؤســسة الثقافــة )مــوالرشكــات األ(م

  .١٣٩ ، ص ١٩٨٢امعية باإلسكندرية، اجل

 .١٨٨، ص ١٩٨٧قانون املعامالت التجارية، : حممود خمتار بريرى.د) ٢(



  

)١٠٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بـأن القـول  إىل  يـذهبوالـذي )١(الفقـه يف  الـراجحرأيومع ذلك فإننا نؤيد ال

 أن غري. كل من الفكرة التعاقدية والفكرة النظامية تتعايشان معا داخل الرشكة

آخر  إىل خلط كل من الفكرتني التعاقدية والفكرة النظامية خيتلف من شكل

دور كــل مــن الفكــرتني العقديــة والتنظيميــة  أن ذلــك. مــن أشــكال الــرشكات

 يف لـدور يتزايـدآخر مـن أنـواع الـرشكات، فنجـد هـذا ا إىل خيتلف من نوع

 التجاريــة ، إذ مــازال تعــديل عقــد شــخاصالــرشكات املدنيــة ورشكــات األ

هذه الرشكات يستلزم إمجاع الـرشكاء عـىل عكـس ذلـك يكـون  يف الرشكة

، حيث تـضعف الفكـرة العقديـة وتغلـب الفكـرة موالرشكات األ يف الوضع

زايـد تـدخل التنظيمية، إذ جيوز تعديل نظام الرشكة باألغلبيـة، كـام يالحـظ ت

درجة يمكن القـول معهـا  إىل  آمرة،أحكامتنظيم هذه الرشكات ب يف املرشع

تلك القواعد القانونية  إىل اليوم بأن إرادة األفراد تقترص عىل جمرد االنضامم

 ومع ذلك مازال املرشع حيتفظ )٢( ال يملك األفراد حق مناقشتهاوالتياآلمرة 

                                                        

: أبـو زيـد رضـوان. ؛ د١٨٢، ص ١٩٨١مصطفى كامل طـه، القـانون التجـاري، . د) ١(

ــد العرينــى. ؛ د٢٤، ص ١٩٧٨ املقــارن، الكــويتيالــرشكات يف القــانون  : حممــد فري

 .٢٩٧رجع سابق، ص ملا: أكثم اخلوىل. ؛ د٢٢٩، ص ٢٠٠٥القانون التجاري، 

 تكـوين رشكـات ":  بـأن- اخلـصوص-قضت حمكمة النقض املرصية يف هـذا ) ٢(

املسامهة ونظامها وإدارهتا مل يعد مرتوكا إلرادة الرشكاء، وإنام يتوقف كل ذلك عىل 

 ق ٧٤ لــسنة ٤٠٧٤، ٤٠٣٩ الطعنــان رقــام – "إرادة املــرشع لفرضــها بنــصوص آمــرة

 الـنقض الـصادرة خـالل الفتـة مـن أول أحكـام املـستحدث مـن - ٨/٥/٢٠٠٥جلسة 

  .٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ حتى ٢٠٠٤أكتوبر 



 

)١٠٣٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 حرية االختيار سواء فـيام يتعلـق بتحديـد إلرادة األفراد بقدر ال يستهان به من

 غرض الرشكة ورأس ماهلا أو بعض املسائل املتعلقة بتوزيع األرباح، األمر

القـانون العـام  يف  بـشكله املعـروفقـانوينيميز الرشكة عـن النظـام الالذي 

حيث ال يملك اخلاضعون للنظام مناقشة وظائف هذا النظام وال نطاق نشاطه 

 . )١(حكم القانون إىل ذلككل  يف بل خيضعون

ما ا 
اا ا   مما ة ا   

 يس اا  ءا  
  

 الـراجح يف الفقـه يتمـسك بفكـرة االجتـاه أن  إىلانتهينا يف املطلب السابق

كـل مـن الفكـرة التعاقديـة  أن  إىلالعقد كأساس قانوين للـرشكة، وإن ذهـب

فامزال املرشع حيـتفظ إلرادة . لفكرة النظامية تتعايشان معا داخل الرشكةوا

ها بعمـل تأسيـساألفراد بقدر ال يستهان به من حريـة االختيـار، فالـرشكة يبـدأ 

ــا .  أو أكثــرإرادي مــشرتك بــني طــرفني  رشكــة أحكــامباســتقراء  –بيــنام رأين

رادة منفــردة أهنــا تــتم بــإ –الــشخص الواحــد يف خمتلــف القــوانني املقارنــة 

 التــي حكــامها بالــرشوط واألتأسيــستــصدر عــن الــشخص الــذي يرغــب يف 

 .وضعها املرشع

 عىل أسسرشكة الشخص الواحد تت أن -واحلال كذلك –فهل يمكن القول 

 .فكرة النظام؟

                                                        

 .٣٦٣أكثم اخلوىل، مرجع سابق، بند . د) ١(



  

)١٠٣٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 كافـة التـرشيعات التـي أقـرت رشكـة باسـتقراء عىل ذلك نجد أنه اإلجابةيف 

 ما زال يتمسك بفكرة العقد كأسـاس املرشع أن الشخص الواحد فإنه يتضح

 رشكة الشخص الواحد بإرادة تأسيسوأن إقرار .  الرشكة بصفة عامةسأسيلت

فــامزال للعقــد وكــذلك .)١( العقــدياألســاسمنفــردة ، لــيس إال اســتثناء مــن 

بعض الترشيعات الدور الفعال واملنشئ للرشكة، وهـذا  يف لإلرادة املنفردة

                                                        

 هــ ١٤٣٧ من نظام الرشكات الـسعودي الـصادر عـام ١٥٤املادة : ومن قبيل ذلك )١(

 أن  املـادة الثانيـة مـن النظـام جيـوزامأحك استثناء من ":  م، التي نصت عىل أنه٢٠١٥

 ١٢٩؛ نــص املــادة "تؤســس الــرشكة ذات املــسئولية املحــدودة مــن شــخص واحــد

 لـسنة ١٩٥ القـانون رقـم أحكـام بتعـديل بعـض ٢٠١٨ بـسنة ٤املـضافة بالقـانون رقـم 

 ":  يف شان رشكات املسامهة والتوصية باألسهم وذات املسئولية املحـدودة١٩٨١

 أو مـن القـانون املـدين ، جيـوز لكـل شـخص طبيعـي) ٥٠٥(املادة استثناء من حكم 

يؤســس بمفــرده رشكــة مــن  أن اعتبــاري يف حــدود األغــراض التــي أنــشئ مــن أجلهــا ،

 اإلمـارايت رقـم االحتـاديرشكات الشخص الواحد؛ ونص املادة من قانون الرشكات 

، جـاء يف "... . الرشكة عقـد": منه عىل أن) ١(نص يف البند  أن ، فبعد٢٠١٥ لسنة ٢

تؤسـس  أن مـن هـذه املـادة جيـوز) ١( اسـتثناء مـن البنـد ": ونـص عـىل أنـه) ٣(البند 

املــادة :  أيــضااالجتــاه ؛ يف ذات "...الــرشكة أو تكــون مملوكــة مــن شــخص واحــد 

) ٢١(األوىل من قـانون الـرشكات التجاريـة البحرينـي الـصادر باملرسـوم بقـانون رقـم 

؛ املادة الثالثة من قانون الرشكات ٢٠١٤ لسنة ٥٠ن رقم ، واملعدل بالقانو٢٠٠١لسنة 

؛ املادة الثانية مـن ٢٠١٩ لسنة ١٨ُالتجارية العامين، الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

ــري رقــم  ــة القط ــرشكات التجاري ــانون ال ــسنة ١١ق ــانون ٢٠١٥ ل ــة مــن ق ؛ املــادة الثالث

 .١٠٥٨أكثر؛ ف٢٠١٦ لسنة ١الرشكات الكويتي رقم 



 

)١٠٤٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 مـن مبـدأ سـلطان اإلرادة ومـن نـصيب الفكـرة يبقـى أن البـد الـذي هو القـدر

فالرشكة ال تعترب عقدا فحسب . التنظيميالعقدية مهام تراجعت أمام االجتاه 

 مزيج من االثنني معا، تنشأ بإرادة فردية أو هيوال نظاما قانونيا خالصا، وإنام 

كثـري مـن احلـاالت يتخـذ طابعـا  يف مجاعية، ولكن تنظيمها وحتديد آثارها

 كال من الفكـرتني التعاقديـة والتنظيميـة حيـتفظ أن  إىلهكذا نخلص. نظاميا

 للــرشكة بنــصيب ، ولكــن هــذا النــصيب خيتلــف حجمــه قــانوينالبنـاء اليف 

 حيـث يـزداد شـخاص من رشكـات األهيوفاعليته بحسب نوع الرشكة، هل 

 حيث يتضاءل فيها هذا موالمن رشكات األ أو ،عقدي والاإلراديفيها الدور 

 .الدور

 يف ٦٩٧ يف القـانون رقـم فرنـيس الـذي اعتنقـه املـرشع الاالجتـاهوهذا هـو 

، والذي بموجبـه أصـبح التعريـف اجلديـد للـرشكة ذات ١٩٨٥من يوليو ١١

أهنـا  – طبقا لنص الفقرة األوىل من املادة الثانية منـه -املسئولية املحدودة

 يتحملـون اخلـسائر يف حـدود أشـخاصمـن عـدة  أو تنشأ من شخص واحد

 الفقرة الثانية من ذات املـادة انـه عنـدما وأضافت.  املال رأسحصصهم يف 

تتضمن الرشكة شخصا واحدا فانه يطلق عليه الرشيك الوحيد ويامرس هـذا 

 . الرشيك السلطات اخلاصة بمجموع الرشكاء 

 هـذا التغيـري اجلـوهري يف خـصوص تكـوين إزاءواضطر املرشع الفرنـيس 

 من القانون املدين الفرنيس واخلاصة ١٨٣٢ة تعديل نص املاد إىل الرشكة



  

)١٠٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وقــررت هــذه املــادة يف  . )١(بتعريــف الــرشكة واعتربهتــا نظامــا ولــيس عقــدا

 وان ذلـك يـتم  أو أكثـرالرشكة تنـشا بواسـطة اثنـني أن  والثانيةاألويلفقرتيها 

 شخص واحد وذلـك يف احلـاالت أي منفردة بإرادةبترصف  أو بواسطة عقد

  . )٢(ا قانونااملنصوص عليه

 نــشاء مل ينكــر دور العقــد كوســيلة إلفرنــيساملــرشع ال أن ويبــدو مــن ذلــك

الرشكة وكأصل عام قامت عليه منذ أقدم العصور، ولكن تـأثرا بفكـرة النظـام 

 الــرشكة بــاإلرادة املنفــردة، واإلرادة هنــا ليــست حــرة إنــشاء أجــاز قــانوينال

ين الـرشكة، فـال جيـوز مـثال  شكل تراه لتكوأياختيار  يف مطلقة من كل قيد

، )٣( رشكـة مـسامهة بـاإلرادة املنفـردة وال رشكـة تـضامن هبـذه اإلرادةإنشاء

                                                        

 مـن ١١ من القانون املدين الفرنـيس بعـد تعـديلها يف ١٨٣٢جاء نص املادة وقد ) ١(

 : كاآليت١٩٨٥يوليو 

“la societe est instituee par deux ou plusieurs personnes qui 
conviennent par un contrat d’affecter a une entreprise commune 
des biens ou leur industrie en vue de partager le benefice ou 
profiter de l’economie qui pourra en resulted. 
EII peut etre instituee, dans les cas prevus par la loi, par l’acte de 
volonte d’une seule personne ”.  

ــادة ) ٢( ــة مــن ذات امل ــرة الثالث ــارت الفق ــيس إلفــى١٨٣٢وأش ــدين فرن ــرشكاء  أن م ال

 .سائريقتسمون األرباح واخل

 رشكـة إطـاروذلك خالفا لبعض الترشيعات التي أجـازت تنظـيم هـذه الـرشكة يف ) ٣(

 لــسنة ٢٢ع األردين رقـم ياملـسامهة اخلاصـة ورشكــة املـسامهة العامــة، مثـل التــرش

ونظام الرشكات السعودي ) أ٩٩ أ مكرر، و ٦٥املادتان  ( ٢٠٠٢ وتعديالته عام ١٩٩٧

 ألـف عـام مـن حمـرم من شـهر والعرشين الثامن يف ٣٠الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 .منه )٥٥( املادة وثالثني هجري، حيث أجازت وسبعة وأربعامئة



 

)١٠٤٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 نوع معني مـن الـرشكات حـدده إنشاءوإنام دور اإلرادة املنفردة يقترص عىل 

القانون رصاحة وعىل سبيل االستثناء وهو رشكة الـشخص الواحـد حمـدود 

 .املسئولية

la société unipersonnelle à responsabilité limitée (S.U.R.L .) )١(  

 املـنظم الـسعودي، فهـو يؤكـد متـسكه بفكـرة العقـد االجتاهوقد اعتنق هذا 

 بـصدد األصـل الرشكة كأصل عام ، بيد انه خيرج عيل هذا تأسيسكأساس ل

ـــيس ـــسة تأس ـــادة اخلام ـــص امل ـــول يف ن ـــد، فيق ـــشخص الواح ـــة ال  رشك

مــن النظــام، جيــوز للدولــة ) الثانيــة(ً اســتثناء مــن املــادة ": واخلمــسون

 ذوي الــصفة االعتباريــة العامــة والــرشكات اململوكــة بالكامــل شـخاصواأل

 تأسـيسللدولة والرشكات التي ال يقل رأس ماهلا عن مخسة ماليـني ريـال، 

ــالحيات  ــشخص ص ــذا ال ــون هل ــد، ويك ــخص واح ــن ش ــسامهة م ــة م رشك

ثـم نـص يف . "لطاهتاية وستأسيسمجعيات املسامهني بام فيها اجلمعية ال

 املادة أحكاماستثناء من ": املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة منه عىل أنه

تؤسس الرشكة ذات املسؤولية املحـدودة مـن  أن من النظام، جيوز) الثانية(

ويف هـذه . شـخص واحـد إىل تـؤول مجيـع حصـصها أن شخص واحـد، أو

ن مـال ليكـون رأس احلالة تقترص مسؤولية هذا الشخص عىل ما خصـصه مـ

مال للرشكة، ويكون هلذا الشخص صـالحيات وسـلطات املـدير وجملـس 

مديري الرشكة واجلمعية العامة للرشكاء املنصوص عليهـا يف هـذا البـاب، 

                                                        

(١) Cousté, M.; Taquet, F.; Klapka, A-M. et Mayer, R. 

''L'entreprise unipersonnelle à responablilité limitée une réalité 
économique''Les Petites Affiches, no. 71, 14 juin (1985). 



  

)١٠٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يكـون هـو املمثـل هلـا أمـام القـضاء ) أكثـرأو (وجيوز له تعيني مدير واحـد 

ــرش ــام ال ــا أم ــن إدارهت ــسؤوال ع ــري، وم ــيم والغ ــات التحك ــك ًوهيئ يك املال

 ."حلصص الرشكة

 

 



 

)١٠٤٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ا ما  
ا مما  اا ا  ديا ا  

 

َعرفت املادة الثانية   عقـد ": من نظام الرشكات السعودي الرشكة بأهنـا)١(َ

 بأن يساهم كل منهم يف مرشوع يستهدف أكثريلتزم بمقتضاه شخصان أو 

ًمل أو منهام معا القتسام ما ينشأ مـن هـذا ع أو الربح بتقديم حصة من مال

وطبقـا للـامدة الثانيـة عـرش مـن النظـام، . "املرشوع مـن ربـح أو خـسارة 

 الــرشكة وكــل مــا يطــرأ عليــه مــن تعــديل تأســيسيكــون عقــد  أن جيــب"

ًمكتوبا، وموثقا من اجلهـة املختـصة نظامـا بـالتوثيق، وإال كـان العقـد أو  ً ً

 ":ص املادة الثالثة عرش من النظـام عـىل أنـه، كذلك تن)٢("ًالتعديل باطال 

شهر الـرشكاء أن جيب ِي  - أعـضاء جملـس اإلدارة  أو مـديري الـرشكة أو ُـ

 ."...... الرشكة تأسيس عقد - بحسب األحوال 

 عقد من طرف واحد؟، فضال عن كتابته وشهره؟ فكيف يمكن إبرام

 تأسـيسرها لهل األركان الواجب تواف: وهذا يستدرجنا لطرح السؤال التايل

، هي نفـس األركـان )الرشكة التقليدية( من شخص أكثرالرشكة املكونة من 

 . الرشكة ذات الشخص الواحد؟تأسيسالواجب توافرها من أجل 

                                                        

 وهـو  مـستمد مـن نـص املـادة ٥٠٥تقابل املادة  مـن القـانون املـدين املـرصي)  ١(

، وهـو يطـابق ١٩٨٥ وعـام ١٩٧٨ قبل تعديلـه عـام فرنيس الدين من التقنني امل١٨٣٢

 حتـوى بـدورها تعريفـا عامـا والتي السعوديتقريبا نص املادة األوىل من نظام الرشكة 

 .  نفس التعريف كثري من الترشيعات العربيةللرشكة وقد اعتنقت

ــادة ) ٢( ــسلك امل ــات ) ٨(ذات امل ــارايترشك ــادة إم ــرشكات ) ٧(، امل ــانون ال مــن ق

 .الكويتي 



  

)١٠٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــة ــىل لإلجاب ــذا ع ــسؤال ه ــب ال ــة جي ــان دراس ــة  األرك ــوعية اخلاص املوض

 .واألركان الشكلية للرشكة، كل منهام يف مطلب مستقل عىل النحو اآليت

ولاا  
  ا  ا ا ارن

  

تتمثل األركان املوضوعية اخلاصة لعقد الرشكة بشكل عـام بالعنـارص التـي 

ُّتعـدد ) ١: (نصت عليهـا املـادة الثانيـة مـن نظـام الـرشكات الـسعودي، وهـي

ــصص، ) ٢(الــرشكاء،  ــديم احل ــسائر، ) ٣(تق ــاح واخل ــسام األرب ــة ) ٤(اقت ني

 .املشاركة

أهنــا ال تتوافــق مــع فكــرة  – للوهلــة األوىل -ُّتمعن هبــذه األركــان يتــضحبــال

رشكة الشخص الواحد، واإلشكالية التي تثـور هنـا هـو كيـف يمكـن التوفيـق 

بني هذه األركان وفكرة الـشخص الواحـد؟ لإلجابـة عـن هـذا الـسؤال جيـب 

ه َّدراسة كل عنرص من العنارص بشكل مفصل، والنظر يف مدى إمكانية تطبيقـ

 .عىل رشكة الشخص الواحد

د: أو ءا 
 ركـن تعـدد الـرشكاء، كـرشط لقيامهـا، )١(يالزم فكرة العقد كأساس لقيام الرشكة

وذلك ألنه فضال عن رضورة توافر شخصني أو إرادتني عىل األقل إلبـرام العقـد 

 )٢(هاتأسيسالرشكة و

                                                        

حتــدثنا عــن النظريــة العقديــة كأســاس لقيــام الــرشكة يف املبحــث األول مــن هــذا ) ١(

 .الفصل، فنحيل إليه درءا للتكرار

ريب يذهب إىل القـول بـرضورة تعـدد الـرشكاء يف أغلب الفقه الع أن حري بالذكر) ٢(

الرشكة وعدم إمكانية وجود رشكـة مـن شـخص واحـد لتعارضـها مـع كـل مـن الفكـرة 

العقدية للرشكة ومبدأ وحدة الذمة املالية واللذين يعتربان من دعائم النظام القانوين يف 



 

)١٠٤٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 .)١( من ذلك أكثر، وأحيانا 

ُّويقصد بتعدد الرشكاء و جود أكثر من شخص يملك حصة أو أكثـر يف رأس ُ

 وهذا هو األصل، واالستثناء وجود شخص واحد يملك مجيع )٢(مال الرشكة

  عىل )٣( من نظام الرشكات السعودي١٥٤حصص الرشكة، وقد نصت املادة 

                                                                                                                                        

 بيد أسهمهاأو كام أكدوا عىل بطالن الرشكة التي جتتمع حصصها . الترشيعات العربية

 ا عـىلتأسيـس رغم عدم رصاحة النصوص ، النقضائها سببارشيك واحد، واعتبار ذلك 

 رشطـا أساسـيا ءالقاعدة العامـة يف القـوانني العربيـة جتعـل مـن ركـن تعـدد الـرشكاأن 

عبــد الــرزاق امحــد .د: يف ذلــك.  الــرشكة وكــذلك لبقائهــا واســتمرارها أيــضاالنعقــاد

         العقــود التــي تقــع عــىل امللكيــة ٥ح القــانون املــدين ،جالوســيط يف رش. الــسنهوري 

ــرشكة والقــرض(  ــيح ) اهلبــة وال ــد مــدحت املراغــي، منــشأة املعــارف ، : تنق أمح

ـــكندرية  ـــاري .  ؛ د١٦٤ ، ص٢٠٠٤اإلس ـــانون التج ـــيط يف الق ـــفيق الوس ـــسن ش حم

  .٣١٧، ص ١٩٥٧ مكتبة النهضة املرصية، القاهرة ٣ ، ط١املرصي ج

كــل مــن القــوانني الكــويتي والــسعودي والــسوري يــستلزم  أن دير بالــذكرمــن اجلــ) ١(

رشكـات :حممـد هبجـت قايـد. راجـع د.  رشكـة املـسامهةتأسـيسمخسة مؤسسني ل

 ،دراسة مقارنة مع بعض القوانني العربيـة ١٩٨١ لسنة ١٥٩املسامهة وفقا لقانون رقم 

 ).٧(بند ‘ ١٩٨٥واألجنبية، النارش مكتبة هنضة الرشق بالقاهرة، سنة 

عيل البارودي، القانون التجاري، . ؛ د٤٠٥أكثم اخلويل، سبق اإلشارة إليه، ص . د) ٢(

ـــكندرية،  ـــارف باإلس ـــشأة املع ـــانون . ؛ د١٣٥، ص ١٩٧٥من ـــرصي، الق ـــسنى امل ح

 .٣٣، ص ١٩٨٦التجاري، الكتاب الثاين، رشكات القطاع اخلاص، الطبعة األوىل، 

ًالرشكة عىل ما هي معرفة بـه قانونـا عقـد يلتـزم قضت حمكمة النقض املرصية بأن ) ٣(

بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مرشوع مايل بتقديم حصة من مال أو 

ًمن عمل، القتسام ما قد ينشأ عن هذا املرشوع من ربـح أو خـسارة، ممـا يقتـيض لزومـا 



  

)١٠٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
اسـتثناء مـن نـص املـادة الثانيـة مـن نظـام الـرشكات جيـوز أن تؤسـس ": أنه

ــ ــسئولية املح ــرشكة ذات امل ــدال ــخص واح ــن ش ــدد "دودة م ــل تع ُّ، فاألص

  .الرشكاء، واالستثناء هو وجود مالك واحد للرشكة

م : ا: 

نتـصور وجـود  أن نطـاق الـرشكات، أنـه ال يمكـن يف من األمور املسلم هبـا

فإذا مل تقدم احلصـص، . ُرشكة، ما مل تقدم عىل األقل حصتني من رشيكني

ومـن . سقط عن املتعاقد وصف الـرشيكسقط عـن العقد وصف الرشكة، و

عـن  الـذي تكوين رأس مال الرشكة، يف يسهم أن ثم جيب عىل كل متعاقد،

وعـىل ضـوء . من أجله تكونـت الذي طريقه تستطيع الرشكة، القيام بالغرض

الـرشكة، حتـى يمكـن لـه  إىل يتقـدم بحـصة أن ذلك جيب عـىل كـل متعاقـد

 . )١(زء مـن أربـاح الـرشكةاكتساب وصف الرشيك وحيصل بعد ذلك عىل ج

ونظرا ألمهية هذا الركن، نص عليه املنظم السعودي  يف املـادة الثانيـة مـن 

 الـرشكة عقـد يلتـزم بمقتـضاه "نظام الرشكات ، حينام عـرف الـرشكة بأهنـا 

 بـأن يـساهم كـل مـنهم يف مـرشوع يـستهدف الـربح بتقـديم أكثرشخصان أو 

، ونـص يف املـادة اخلامـسة مـن ". ....ًعمل أو منهام معـا أو حصة من مال

                                                                                                                                        

 ق، جلـــسة ٣٦ لـــسنة ٤٠٩الطعـــن رقـــم . (قيـــام الـــرشكة بشخـــصني عـــىل األقـــل

 ). ٦٣٣، ص ٢٢، س ١٨/٥/١٩٧١

ــبعض إىل) ١( ــب ال ــد ذه ــصة يف  أن إىل أن وق ــديم ح ــك بتق ــل رشي ــزام ك ــاس الت أس

: ســميحة القليــويب. ، د. عقــد الــرشكة مــن عقــود املعاوضــات أن يرجــع إىل. الــرشكة

 .٤٩، ص ٢٠١٤، دار النهضة العربية، ٦الرشكات التجارية، ط 



 

)١٠٤٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 عينية، وجيـوز كـذلك أو تكون حصة الرشيك نقدية أن  جيوز": النظام عىل أن

   .".... تكون ما له من سمعة أو نفوذ  أن ًتكون عمال، ولكن ال جيوزأن 

 أن وترتيبا عىل ذلك، يمكننا القول بـأن االتفـاق عـىل تكـوين الـرشكة، بـدون

مـا هـو إال نوعـا مـن .  حصص من قبـل املتعاقـدينيكون هناك التزاما بتقديم

حياتنـا  يف اللهو ال يتفق مع األمهية االجتامعية واالقتصادية لدور الـرشكات

احلصة تكون من مال أو  أن وباسـتقراء هذه النصوص، يتضح لنا. املعارصة

 .عمل

:ح ارا وا: 

 يملـــك مجيـــع يف رشكـــة الـــشخص الواحـــد ال يوجـــد إال شـــخص واحـــد

احلصص، لذلك فمـن الطبيعـي أن يـستأثر وحـده بجميـع األربـاح، ويتحمـل 

ِّوحده مجيع اخلسائر، وال يسأل عن خسائر الرشكة إال بمقدار ما يقدمـه مـن  ُ

ُرأس مال يف الرشكة، لـذلك فـإن ركـن اقتـسام األربـاح واخلـسائر ال يمكـن 

ة الوحيـد هــو ُّتـصوره يف رشكـة الــشخص الواحـد، وذلـك ألن مالــك الـرشك

الذي يستحوذ عىل مجيـع األربـاح، ويتحمـل مجيـع اخلـسائر، لـذلك نـص 

نظـام الـرشكات الـسعودي عـىل هـذا االسـتثناء لـرشكة الـشخص الواحـد يف 

من النظام، جيـوز ) الثانية(ًاستثناء من أحكام املادة ":  منه بقوله١٥٤املادة 

 أو أن تـؤول أن تؤسس الرشكة ذات املسئولية املحدودة من شخص واحـد،

مجيع حصصها إىل شـخص واحـد، ويف هـذه احلالـة تقتـرص مـسئولية هـذا 

 .".... الشخص عىل ما خصصه من مال ليكون رأس مال للرشكة 



  

)١٠٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ً  أن هذا االستثناء يفتح بابا من أبواب الفساد؛ إذ إن - فيام سلف -وقد ذكرنا 

َّا مـا حقـق ُصاحب ذلك املرشوع الفردي ينشئه ويديره وهييمن عليه، حتى إذ

ُخسائر تفوق رأس املال املخصص له فال يسأل عن تلك اخلـسائر  والتـي  –ُ

 . إال يف حدود املبلغ املخصص له –قد تكون بخطأ منه 

را :م را:  

يمكن تعريف نية املشاركة عىل أهنا الرغبة اإلرادية للرشكاء، والتي تدفعهم 

�إىل التعاون فيام بينهم تعاونا إجيابي ً ا، وعىل قدم املـساواة مـن أجـل حتقيـق ُ

 إىل القـول بـأن مـضمون نيـة املـشاركة )١(أهداف الرشكة، لذلك يذهب الفقه

هــو التعــاون اإلجيــايب عــىل قــدم املــساواة بــني الــرشكاء لنجــاح املــرشوع 

 مـن إرادي يفـرتض تـدخل اإلجيـايبوالتعـاون . املشرتك بغية حتقيق الـربح

وقـد يكـون . ح املـرشوع املـشرتك بيـنهمقبل كل رشيك مـن الـرشكاء لنجـا

                                                        

عــيل . ؛ د٢٨١ ســبق اإلشــارة إليــه، ص مــصطفي كــامل طــه، القــانون التجــاري،. د) ١(

؛ ٧٨سميحة القليويب، سبق اإلشارة إليه، ص. ؛ د١٤٣البارودي، سبق اإلشارة إليه، ص 

 .٦٣أبو زيد رضوان، سبق اإلشارة إليه، ص . د

الوقوف عىل نية املشاركة يف عقد الرشكة هو من مسائل "وقضت حمكمة النقض بأن 

ًبتقديرها دون معقـب متـى كـان تقـديرها سـائغاالواقع التي تستقل حمكمة املوضوع  ِّ" ،

، جمموعـة أحكـام الـنقض التـي ١٧/٢/١٩٨٦ ق، جلسة ٥٠، لسنة ١٧٦٣الطعن رقم 

. ١٥٣، املجلـد األول، اجلـزء الثـاين، ص ١٩٨٥ – ١٩٨٠قررهتا يف مخس سنوات 

  . ٥٨٨، ص ١٩، س ٢١/٣/١٩٦٨ ق، جلسة ٣٤، سنة ٣٥٠ًانظر أيضا الطعن رقم 



 

)١٠٥٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

. )١(نجاح املرشوع املشرتك أو غري مبارش من أجل حتقيق أو التعاون مبارشا

وعن طريق هذا التحليل ملـضمون فكـرة نيـة املـشاركة، متكـن أنـصاره مـن 

وبـام أن رشكـة  .إقامة تفرقة واضحة عـن طريقـه بـني الـرشكة وحالـة الـشيوع

َّمــن شــخص واحــد، فــال يتــصور وجــود هــذا الــشخص الواحــد ال تتكــون إال  ُ

ِّالركن فيها، وذلك الستحالة حتقق العنارص املكونة له ُّ. 

ا ما 
  ا  ا ارن

  

ــسا  ــبالد تأسي ــشاطا يف ال ــارس ن ــي مت ــة الت ــرشكات التجاري ــس ال ــى تؤس ًحت ًَّ ُ

ُصحيحا يتطلب املرشع التجاري الكتابـة يف عقـد الـرشكة، كـام يـ ِّ شرتط  أن ً

 .ُيشهر هذا العقد

ــا هــو هــل جيــب عــىل رشكــة الــشخص الواحــد : ُوالــسؤال الــذي يطــرح هن

ًاستكامل هذه األركان حتى تؤسس تأسيسا صحيحا؟ ً َّ ُ 

لإلجابة عن هذا التساؤل جيب أن نبحث يف كل ركن مـن األركـان الـشكلية 

  .بشكل مفصل

أو :ا  

ــا ، فنــصت يكــون عقــد  أن تطلــب املــرشع رصاحــة رضورة الــرشكة مكتوب

 باسـتثناء رشكـة " انـه عـىل املادة الثانية عرشة من نظام الرشكات الـسعودي

 الرشكة وكل ما يطرأ عليه من تعـديل تأسيسيكون عقد  أن َّاملحاصة، جيب

                                                        

 ، ٢٦ ، ص٨٣ط . رشكات املسامهة .  زيد رضوان أبو. د.يف نية املشاركة انظر ) ١(

نيــة املــشاركة تــضاءلت ليحــل حملهــا شخــصية املــضارب بحيــث  أن وأوضــح كيــف

 . أو دائن من الدرجة الثانية " دائن عابر"أصبح املساهم يبدو وكأنه دائن للرشكة 



  

)١٠٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًوموثقا مـن اجلهـة املختـصة نظامـا بـالتوثيق، وإال كـان العقـد أو ًمكتوبا،  ً

   .". ًالتعديل باطال

املادة الثانية عرشة من  أن رسمية ، وقد رأينا كيف أو  تكون عرفيةوالكتابة قد

ًيكو عقد الرشكة مكتوبـا،  أن سالفة الذكر تتطلب –نظام الرشكات السعودي

ًوموثقا من اجلهة املختصة نظاما بالتوثيق، وإال كان العقد أو التعديل باطال ً ً. 

لــرشكة ، هــي مــا واحلكمـة التــي تغياهــا املـرشوع مــن اشــرتاطه كتابــة عقـد ا

يرتتب عيل هذا العقد من ظهور شخصية مستقلة عن شخصية رشكائها ، هلا 

يعــرف مقـدما صـورة صــادقة عـن نــشاط  أن عالقاهتـا مـع الغــري الـذي جيـب

  . )١( حيدد مركزه منها عند التعامل معهاحتىالرشكة وكل ما يتعلق هبا 

 الـرشكة يلتـزم " أن ونصت املادة الثانية من نظام الـرشكات الـسعودي عـىل

 بأن يساهم كل مـنهم يف مـرشوع يـستهدف الـربح أكثربمقتضاه شخصان أو 

ًعمل أو منهام معا القتسام ما ينشأ من هذا املـرشوع  أو بتقديم حصة من مال

 . " من ربح أو خسارة

  للـرشكة،عقـدياملـنظم قـد اعتنـق املفهـوم ال أن ويتضح مـن هـذا التعريـف

وطبقــا  ينـشئها وهـو العقـد، الـذي ث العمـلالـرشكة مـن حيـ إىل ينظـرالذي 

                                                        

. د . ٦١٧ ، ص ١٩٧٠بعــة أكــثم اخلــويل ، املــوجز يف القــانون التجــاري ، ط. د) ١(

مـصطفى كـامل طـه، القـانون التجـاري، . د.  ؛٥٦سمري الرشقاوي ، مرجع سـابق ، ص 

 .٤٤مرجع سابق، ص 



 

)١٠٥٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

. )١(قانوين عىل إحداث أثر أكثرللقواعد العامة فإن العقد هو توافق إرادتني أو 

 ."يتبادل الطرفان التعبري عن إرادتني متطابقتني أن  يتم العقد بمجرد"حيث 

 الــشخص الواحــد إال طــرف واحــد، وال رشكــة يف يوجــد ال �وقانونيــا �واقعيــا

 .ًبأي حال من األحوال ألي شخص أن يعقد عقدا مع نفسهيمكن 

كيف يمكن تأسيس رشكة شخص واحد بـدون : والسؤال الذي يطرح هنا هو

عقد، ونص املادة الثانية من نظـام الـرشكات الـسعودي يعـرف الـرشكة عـىل 

 أهنا عقد؟

يف احلقيقة بام أنه ال يوجد إال شـخص واحـد يف رشكـة الـشخص الواحـد، 

ُشأ بإرادته املنفردة، فإرادة مالك الـرشكة هـي التـي تنـشئ الـرشكة فالرشكة تن

املـادة الرابعـة واخلمـسون بعـد املائـة مـن نظـام لـذلك تـنص  وليس العقـد،

مـن النظـام، ) الثانية(استثناء من أحكام املادة ": الرشكات السعودي عىل أنه

 أن َّجيوز أن تؤسس الرشكة ذات املسئولية املحدودة من شخص واحـد، أو

  ."....تؤول مجيع حصصها إىل شخص واحد

وعىل ذلك فإن قانون الرشكات يستثني رشكة الـشخص الواحـد مـن رضورة 

توافق اإلرادتني كام هو احلال يف سائر العقـود، ويـشري إىل أن تلـك الـرشكة 

 .تنشأ باإلرادة املنفردة للرشيك وليس بعقد

                                                        

 املجلــد –مــصادر االلتــزام : الوســيط، اجلــزء األول: الــسنهوريعبــد الــرزاق / د) ١(

 .٢١٠، ص ١٩٨١العقد، دار النهضة العربية، : األول



  

)١٠٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًبناء عىل اإلرادة املنفـردة َّوإذا سلمنا بأن تأسيس رشكة الشخص الواحد يتم 

ملالك الرشكة، فكيف يمكننا إنشاء رشكة شـخص واحـد ولـيس هلـا عقـد؟ 

 ًمن النظام يستوجب كتابة عقدها وإال كان باطال؟١٢بينام نص املادة 

 .ال توجد إجابة عىل هذا التساؤل يف النظام السعودي

م : ا:  

ِنـصوص عليهـا يف القـوانني ختضع الرشكات التجارية إلجراءات الشهر امل

ــة ــرشكات املدني ــالف ال ــيل خ ــة ع ــة . التجاري ــرشكات التجاري ــضوع ال وخ

 يكونوا عيل حتىإلجراءات الشهر مقصود به إعالم الغري هبذه املجموعات 

ا، التزاماهتبينة من تكوينها ونشاطها ومدهتا ومدي مسئولية الرشكاء فيها عن 

 املحاصـة لطبيعتهـا املـسترتة وال يستثني من إجراءات الـشهر سـوي رشكـة

حيث ال يرتتب عيل هذه الرشكة شخص معنوي وبالتايل فـال تنـشأ عالقـات 

 . )١(بينها وبني الغري

وبالنـسبة .  الشهر التـي ختـضع هلـا الـرشكة وفقـا لنوعهـاإجراءاتوختتلف 

لرشكة الشخص الواحد، فقد نص املنظم يف املـادة الثالثـة عـرشة مـن نظـام 

ــسعودي ــرشكات ال ــيل  ال ــب-١ ": أنع ــرشكاء أن  جي ــشهر ال ِي ــديري  أو ُ م

 الـرشكة تأسيس عقد - بحسب األحوال -أعضاء جملس اإلدارة  أو الرشكة

                                                        

 يــةرلتجاايــة لملك ا-للتجــارة ني ولقانايم ظــلتن ا-ري لتجاون القان، ايـدار دوهاني . د) ١(

، ٢٠٠٨، منــشورات احللبـــي احلقوقيـــة، بـــريوت، يـــةرلتجات اكاــــرلشيــة، الصناعوا

 .٥٦٩ص



 

)١٠٥٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

وكذلك النظام األساس لرشكة املـسامهة ومـا يطـرأ علـيهام مـن تعـديل يف 

وللوزارة حتصيل مقابـل مـايل عـن خـدماهتا يف . موقع الوزارة اإللكرتوين

م الــرشكة األســاس ومــا يطــرأ علــيهام مــن تعــديل  ونظــاتأســيسشــهر عقــد ال

 تزود الوزارة الرشكة بنـسخة أن وجيب. وإصدار املستخرج والتصديق عليه

 ونظام الرشكة األساس بعد التصديق عليها بام يفيد تأسيس من عقد الأو أكثر

 ."الشهر

بيــد أنــه ال يوجــد يف ذلــك النظــام مــا يوضــح كيفيــة شــهر رشكــة الــشخص 

 رشكـة الـشخص الواحـد تأسيسبحث طرق  إىل  الذي يدفعنااألمر. الواحد

 .يف املبحث التايل



  

)١٠٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

    ا ااطق 
  

يتم تأسـيس هـذه  أن إن األنظمة التي أخذت برشكة الشخص الواحد أجازت

إمــا التأسـيس املبــارش بوصــفها شخــصا معنويــا : الـرشكة بإحــدى طــريقتني 

نشأ بإرادته املنفردة من خالل القيام بـاإلجراءات يتكون من شخص واحد وي

القانونية التي حددها املنظم يف قانون الرشكات وذلك بتوافر كافـة األركـان  

تـأيت بـصوره غـري مبـارشه حيـث  أن والرشوط التي تطلبها يف القانون ؛ وإمـا

 أنـه نتيجـة ألوضـاع قانونيـة معينـه إالتتكون الرشكة بداية من تعـدد الـرشكاء 

رشيك واحد اآلمر الذي جعـل األنظمـة القانونيـة  إىل ؤول حصص الرشكةت

املختلفة تعرتف هبذا الكيان القانوين اجلديد وذلك حفاظا عـىل املـرشوع 

هــذا املــرشوع مــن  أن وجــدت إذا التجــاري واألغــراض التــي خــصص هلــا،

املــرشوعات التجاريــة الناجحــة والتــي تــسهم يف اقتــصاد الدولــة مــن ناحيــة 

 . الوطني وتشغيل األيدي العاملة الناتج

نتوىل بحث تأسيس رشكة الشخص الواحد بصورتيها،   أن ألجل ذلك، علينا

  :وذلك عىل النحو التايل

أو : اا   

تتمثل هذه الطريقـة مـن خـالل قيـام الـشخص وبإرادتـه املنفـردة منـذ البدايـة 

ل التـرصف القـانوين بإجياد شخص معنوي جديد وبإرادته املنفردة من خال

ويكون هلذه الرشكة شخصيتها املعنوية املنفصلة واملـستقلة عـن . املنفرد



 

)١٠٥٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ــا أم  شخــصية مؤســسها ســواء كــان املؤســس هلــذه الــرشكة شخــصا طبيعي

 .معنويا

املنظم السعودي اعرتف بـرشكة الـشخص الواحـد  أن نجد وعىل هذا النحو

مــن نظــام ) ١٥٤(ة ذات املــسؤولية املحــدودة عنــدما نــص عليهــا يف املــاد

الــرشكات الــسعودي اجلديــد والتــي أجــازت تأســيس رشكــة ذات مــسؤولية 

حمدودة مـن شـخص طبيعـي أو شـخص اعتبـاري مـع اشـرتاطه عـدم متلـك 

 مــن رشكــة ذات مــسؤولية حمــدودة كثــراالعتبــاري أل أو الــشخص الطبيعــي

 .)١(مملوكة له وحده

                                                        

اســتثناء مــن - ١ ":من نظام الـرشكات الـسعودي علـى أنـه  ) ١٥٤(  تنص املادة) ١(

س الرشكة ذات املسؤولية املحدودة تؤس أن من النظام، جيوز) الثانية ( املـادة أحكام

وفـــي هـــذه . تـــؤول مجيـــع حصـــصها إىل شـــخص واحـــد  أن مـن شــخص واحــد، أو

احلالـة تقتـرص مـسؤولية هـذا الــشخص علــى مــا خصـــصه مـــن مـــال ليكـــون رأس 

مــــال للــــرشكة، ويكــــون هلــــذا الــــشخص صــالحيات وســلطا ت املــدير وجملــس 

واجلمعيـة العامـة للـرشكاء املنـصوص عليها فـي هـذا البـاب، وجيـوز مديري الرشكة 

يكــون هــو املمثــل هلــا أمــام القــضاء وهيئـــات  ) أكثـرأو ( لــه تعيــني مــدير واحــد 

 ٢. التحكـيم والغيـر، ومـسؤوال عـن إدارهتـا أمـام الـرشيك املالـك حلـصص لــرشكة 

 أكثـريتملـــك  أو يؤســس أن ــوز للــشخص الطبيعــي فــي مجيــع األحــوال ؛ ال جي-

مــــــن شــــــركة ذات مــــــسؤولية حمــــــدودة مــــــن شــــــخص واحــــــد، وال جيــــــوز 

ذي ( للــــــرشكة ذات املـــــسؤولية املحـــــدودة اململوكـــــة مـــــن شـــــخص واحـــــد 



  

)١٠٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الـرشكات اجلديـد مـن نظـام  ) ٥٥(كام أجاز املـنظم الـسعودي يف املـادة 

إمكانيــة تأســيس رشكــة مــسامهة مــن شــخص واحــد مــع حتديــده للــرشوط 

 الـذين حيـق هلـم شـخاصالواجب توافرها يف هذا النوع من الـرشكات واأل

تنشئ رشكة مملوكه بالكامـل هلـا مـع عـدم  أن حيث أجاز للدولة، )١(تأسيسها

هبـذا املـنظم الـسعودي قـد أخـذ  أن  عىل الرغم مـنآخرينوجود مسامهني 

 نظام الرشكات أحكامالشكل من أشكال رشكة الشخص الواحد قبل إصدار 

 رشكـة أرمكــوا إنــشاء اآلمـر امللكـي بإصــدارالـسعودي اجلديـد مــن خـالل 

 ،كـام أعطـى املـنظم )٢(السعودية كرشكة مـسامهة مملوكـه بالكامـل للدولـة

ق  احل- وهي الوزارات واملؤسسات التابعة للدولة - االعتبارية شخاصلأل

 رشكات مملوكة بالكامل هلا ، كام أجاز تأسيس رشكـة مـسامهة إنشاءيف 

                                                                                                                                        

ـــة  ـــة أو اعتباريــ ـــفة طبيعيــ ــس أو تت أن )صــ ــة تؤس ــك رشك ــرىمل ــسؤولية أخ  ذات م

 .حمدودة من شخص واحد

ً اسـتثناء مـن املـادة ": من نظام الـرشكات الـسعودي عـىل أنـه ) ٥٥( تنص املادة ) ١(

 ذوي الصفة االعتبارية العامة والرشكات شخاصمن النظام، جيوز للدولة واأل) الثانية(

عن مخسة ماليـني ريـال، اململوكة بالكامل للدولة والرشكات التي ال يقل رأس ماهلا 

 رشكة مسامهة من شخص واحد، ويكون هلذا الشخص صالحيات مجعيـات تأسيس

 ."ية وسلطاهتاتأسيساملسامهني بام فيها اجلمعية ال

ـــست) ٢( ـــسعودية يف أس ـــو ال ـــة أرامك ـــرشكة ١٩٨٨ /١١ /١٨ت رشك ــــذه الـ  م،  وه

 مملوكـة بالكامـل للدولة السعودية



 

)١٠٥٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 املال فيهـا عـن مخـسة رأسال يقل  أن خاصة من شخص واحد لكن برشط

 .ماليني ريال سعودي

 أو املـنظم الـسعودي عنـدما أجـاز متلـك الـشخص الطبيعـي أن وهبذا نجـد

قـد حـدد االعتباري للـرشكة ذات املـسؤولية املحـدودة مـن شـخص واحـد 

مسؤوليته عـىل مـا خصـصه مـن رأس مـال للـرشكة، ويكـون هلـذا الـشخص 

صــالحيات وســلطات املــدير وجملــس مــديري الــرشكة واجلمعيــة العامــة 

 ويكـون هـو املمثـل هلـا أمـام  أو أكثـرللرشكة، وجيوز له تعيني مدير واحـد

القــضاء وهيئــات التحكــيم، واملــسئول عــن إدارهتــا أمــام الــرشيك املالــك 

 .والغري

 م :اا  :  

يــأيت التأســيس غــري املبــارش لــرشكة الــشخص الواحــد مــن خــالل اجــتامع 

حصص الرشكة بيد رشيـك واحـد أثنـاء حيـاة الـرشكة ألي سـبب سـواء مـن 

بـسبب وفـاة أحـدهم وعـدم  أو خالل رشاء الرشيك حلصص بـاقي الـرشكاء

رشكة تنـشأ ابتـداء مـن ال أن رغبة الورثة باالستمرار أو ألي سبب أخر ، حيث

خالل العقد الذي يربم بني الـرشكاء، ونتيجـة لتجمـع احلـصص بيـد رشيـك 

 .واحد



  

)١٠٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وتعــد طريقــة التأســيس غــري املبــارش لــرشكة الــشخص الواحــد مــن الطــرق 

املثىل للحفاظ عىل املرشوعات التجاريـة الناجحـة واملحافظـة عليهـا مـن 

 .)١(الوطني داخل الدولةاالهنيار الذي له انعكاسات سلبية عىل االقتصاد 

أما عن موقف املنظم السعودي من الطريـق غـري املبـارشة لتأسـيس رشكـة 

مـن نظـام الـرشكات اجلديـد  ) ١٤٩(الشخص الواحد، فقد أجاز يف املـادة 

ــة ــن  إىل حتــول الــرشكة املــسامهة العام رشكــة ذات مــسؤولية حمــدودة م

لـك خـالل جتمعت أسهم الرشكة يف يد رشيـك واحـد وذ إذا شخص واحد

 الـسابقة عـىل حتـول الـرشكة لتزامـات مـع بقـاء كافـة االالسنةمده ال تتجاوز 

 . انقضت بقوة النظاموإالوانتقاهلا معها 

 تفـصيال يف هـذا الـشأن، أكثـروقد جـاء قـانون الـرشكات املـرصي اجلديـد 

 ألي سـبب -حيث يرتتب عىل أحادية الرشيك يف رشكـة الـشخص الواحـد 

ــهأخــرىرشكــة  إىل ل الــرشكةتتحــو أن -مــن األســباب  كانــت  إذا ، كــام أن

الرشكة ليست من رشكات الشخص الواحد وجتمعت ملكيـة رأسـامهلا يف 

ًرشكة شخص واحد أيضا، وعىل هـذا  إىل يد شخص واحد فإهنا قد تتحول

جيوز لرشكات املسامهة ورشكات : (أنعىل ) ٧مكرر١٢٩(نصت املادة 

ية املحـددة يف احلالـة التـي يقـل التوصية باألسهم والرشكات ذات املسئول

مل توفــق  إذا  املقـرر قانونـا،األدنــىالــرشكاء عـن احلـد  أو عـدد املؤسـسني

                                                        

 .٩٥رجـع سـابق اإلشـارة ،ص فيـروز الريمـاوي ،م. د )١(

 



 

)١٠٦٠( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

 إىل تتحـول أن من هـذا القـانون،) ٨( خالل املدة املحددة يف املادة أوضاعها

 املحظـور األنـشطةرشكة من رشكات الشخص الواحد ما مل تكن تزاول أحـد 

مـن هـذا  ) ٢مكـررا ١٢٩(لتها طبقـا للـامدة عىل رشكات الشخص الواحد مزاو

  ).القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)١٠٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا  

خيصص  أن فكرة رشكة الشخص الواحد تقوم عىل أن تبني لنا من البحث    

تتحـدد  أن  يف مرشوع معني ، عـىللالستثامره أموالذلك الشخص جزءا من 

 تـسجيله هذا املرشوع يـتم أن ، ثمموالمسئوليته يف حدود هذا اجلزء من األ

 . كرشكة وإكسابه الشخصية املعنوية عىل أنه رشكة 

هلذا املرشوع الفردي هي تسمية غري صحيحة، ) رشكة(تسمية  أن وقد رأينا

ة ياألخذ هبذه التـسم إىل حيث ذهب البعض. وهلذا فقد اختلف الفقه حوهلا

املـرشوع الفـردي (جريا عىل تسمية الترشيع هلا، بينام اعتمد البعض تسمية 

عنـــارص الـــرشكة تتـــوافر لـــذلك  أن ، حيـــث مل جيـــد)دود املـــسئوليةحمـــ

 . املرشوع

إن تسمية الرشكة تناقض املفهوم اللغوي، فالرشكة يف اللغـة تعنـي التـشارك 

، بينام ينتفي ذلك يف املرشوع  أو أكثروالتعاون وهذا ال يتم إال بني شخصني

كـة الـشخص رش(فعبـارة . الفردي الذي يؤسسه شخص واحد بإرادة منفـردة

 حتمــل معنــى  فكلمــة أخرهــا مــع أوهلــاهــي عبــارة يتنــاقض ) الواحــد

، واألنانيـة حتمل معنـى الفرديـة  وا املشاركة والتعاون ، بينام كلمة 

 .فكال الكلمتان ال جيتمعان يف عبارة

إضفاء ضامنة املسئولية املحدودة عىل ذلـك املـرشوع الفـردي يتنـاىف  أن 

ه التزاماتمسئولية الشخص عن الوفاء ب إىل  التي ترميالقيةاألخمع املسئولية 

بينام حتديد مسئولية املـرشوع الفـردي يتـيح لـه التهـرب مـن الـضامن العـام 

 . بمبدأ وحدة الذمة املاليةإخاللللدائنني 



 

)١٠٦٢( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

ما يسمى رشكة الشخص الواحد يتنافر متاما مع األركان  أن ويف النهاية نجد

عن عدم توافر األركان املوضوعية العامـة لـرشكة التقليدية للرشكة ، ففضال 

الــشخص الواحــد ، حيــث تؤســس بــإرادة منفــردة ، فــال تتــوافر هلــا الطبيعــة 

 األركـان املوضـوعية اخلاصـة فـال أيـضاالعقدية، فإن تلـك الـرشكة جتـايف 

يمكن احلديث فيها عن تعدد الـرشكاء وال عـن التـزامهم بتقـديم احلـصص، 

فكــل هــذا غــري  ‘ عــن اقتــسام لألربــاح واخلــسائر  واللالشــرتاكوال عــن نيــة 

 . متوافر 

الطبيعـة العقديـة للـرشكة ال  أن أيـضااألركان الشكلية لوجدنا  إىل فإذا انتقلنا

اجلهـة  إىل زالت تسيطر عىل املرشع الذي يتحدث عن عقـد مكتـوب يقـدم

 . اخلاصة بالتسجيل والشهر، وهو غري متوافر اإلدارية

لـيس هلـا ) رشكـة الـشخص الواحـد(قـول بـأن مـا يـسمى ال إىل من هنا نعود

ــن  ــال يمك ــايل ف ــرشكة وبالت ــة لل ــة التقليدي ــة بالطبيع ــاعالق ــف إعطاؤه  وص

، ال من حيث اللغة وال مـن حيـث املنطـق وال مـن حيـث الواقـع ، ) الرشكة(

 املـرشع ضـامنة ليـست مـن حقـه هـذه أعطـاهوإنام هي جمرد مرشوع فردي 

ئولية صاحب هذا املـرشوع يف حـدود املبلـغ الضامنة تتمثل يف حتديد مس

 الشخـصية املعنويـة لكـي - أيـضا- عليـهوأضـفىالذي خصصه للمرشوع ، 

يكــون هلــذا املــرشوع شخــصية مــستقلة عــن شخــصية مؤســسة وهــذا يتــيح 

يتالعب بمقدرات الذين يتعاملون مع هذا املرشوع ،  أن للمستثمر سيئ النية

وهـو هيـيمن عـىل املـرشوع ..... ء فيتعامل معهم أخـذا وعطـاء، بيعـا ورشا



  

)١٠٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 –ما جنى هذا املـرشوع خـسارة  إذا  وترصفا ، حتىواستثامرا وتوجيها إدارة

اعتصم بضامنة ذمة التخصيص فهـو ال يـسأل  –بسوء نيته  أو قد تكون بخطئه

املـرشوع الفـردي، ويف هـذا إخـالل إال يف حدود املبلغ الذي خصصه هلـذا 

 .ن عام للدائنني بمبدأ وحدة الذمة املالية كضام

  ات

 مـن نظـام الـرشكات ١٥٤ و ٥٥ نويص بأن يقوم املنظم  بإلغاء املادتني  - 

 .  تتعلق برشكة الشخص الواحد أحكام  إىل اجلديد، وكل نص يشري

ــأس -   إىل يعــود أن إذا أراد املــنظم التمــسك بمفهــوم تلــك الــرشكة فــال ب

ــوم  ــك املفه ــن ذل ــربة ع ــصحيحة واملع ــسمية ال ــة –الت ــا لغ ــي  – ومنطق وه

 ) . املرشوع الفردي حمدود املسئولية(

أن حيدد املنظم رأس مال معلن مقدر بمبلغ معني يكون حدا أدنى لرأس  - 

مال رشكة الشخص الواحد، حيـث حتـدد مـسئولية الـرشكة يف هـذا املبلـغ 

 .ضامن دائني الرشكة –فقط  –ليكون هو 

األمـر . احـدوضع القواعـد التـي توضـح كيفيـة شـهر رشكـة الـشخص الو - 

 .بحث إىل الذي يدفعنا

ختـضع الـرشكة للرقابـة واملتابعـة مـن خـالل إدارة  أن جيب النص عـىل - 

مــستقلة متخصــصة يف وزارة التجــارة واالســتثامر تعنــى بمراجعــة حــسابات 



 

)١٠٦٤( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
  

الـرشكة، ونتائجهــا الـسنوية، واالطــالع عـىل تقاريرهــا املاليـة بــشكل دوري 

ًحتقيقا للنزاهة، وحفاظا عىل االئتام  .ن، واستمرار عمل الرشكةً

حتديد األسباب اخلاصة النقضاء رشكة الشخص الواحد لوجود أسباب  - 

ومنها . خاصة متعلقة هبا ليست من ضمن األسباب العامة النقضاء الرشكات

خسارة رشكة الـشخص الواحـد لنـسبة كبـرية مـن رأسـامهلا، وعـدم إمكانيـة 

 .وا ان   .، ووفاة الرشيك الوحيد ةممارسة نشاطها ملدة سن



  

)١٠٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

أو :ا :  
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)١٠٦٦( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
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)١٠٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  
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م :ا   
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)١٠٦٨( اا ا  ا ى   ا دي اا ا  )رم درا( 
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  عا ا 
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)١٠٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  
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